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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 024/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Mariel Valéria Althmann, matrícula 

11486, estará em usufruto de licença (com atestado médico) no período 

de 14/05/2018 a 18/05/2018; CONSIDERANDO a necessidade de se 

designar um servidor para substituí-la nesse período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ANNE MARIELE DE CASSIA MONTEIRO, analista do 

judiciário, matrícula 34.272, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Segunda Vara desta 

Comarca, durante a ausência da titular, no período de 14/05/2018 a 

18/05/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 14 de maio de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001630-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS MARQUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BIBIANO JOSÉ DE ALMEIDA (RÉU)

 

Pelo MM. Juiz Substituto foi proferida a seguinte deliberação: “Vistos. 1) 

HOMOLOGO o acordo nos termos propostos para que surta seus legais e 

regulares efeitos. Com a consequente extinção do processo na forma do 

artigo 487, III, alínea b do CPC/2015. 2) Tendo em vista o acordo 

homologado EXPEÇA-SE oficio ao juízo deprecado para informar do 

presente a fim de que tome as providencias necessárias ao cancelamento 

da audiência”. Nada mais, encerro a presente às 14h36min, que vai 

assinada por todos. Eu ________ (Wislley Vinicius de Lima Batista) 

Estagiário de direito do TJMT, digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002240-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto ao teor do 

Documento sob Id 13180525, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000436-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - 

EPP (EMBARGANTE)

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000436-45.2017.8.11.0007 

EMBARGANTE: AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA 

INCENDIO LTDA - EPP e outros Advogado(s) do reclamante: JAIRO CEZAR 

DA SILVA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Advogado(s) do reclamado: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA Vistos. Trata-se de pedido de suspensão dos embargos à 

execução formulado por AMAZÔNA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

CONTRA INCÊNDIO LTDA, representada por Adilson Pereira da Silva (id 

12777691). Alega que firmou acordo com a parte embargada nos autos da 

ação n. 5784-32.2015.811.0007 – código 131142, visando por fim as 

demandas judiciais existentes entre elas. Assim, diante da informação 

trazida aos autos, DEFIRO o pedido de suspensão dos presentes 

embargos até o esgotamento do prazo estipulado no acordo entabulado 

entre as partes no referido processo para o cumprimento da obrigação, 

devendo o feito ser encaminhado ao arquivo provisório. Intimem-se. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de maio de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001149-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODE (AUTOR)

VALDOMIRO FERRARESI (AUTOR)

JULIO GIACOMIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR DEITOS (RÉU)

 

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

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

Correspondência Devolvida com a ressalva "Não existe o número" de Id 

13181584, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

sob Id 13165115; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114812 Nr: 3225-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cleudemir Mulizine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 
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OAB:12083/MT

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

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, acerca da Certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, encartada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127784 Nr: 3971-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Macedo de Souza, Antonio Gomes de 

Souza - Espólio

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 56 dos autos foi certificado o óbito do executado Antônio Gomes 

de Souza na data de 10/04/2012, tendo a presente ação sido distribuída 

em 21/07/2015, aproximadamente há mais 03 (três) anos, ocorre que não 

houve triangularização processual, conforme exigência do CPC/15.

 Assim, a sucessão só ocorreria se parte existisse no processo, como 

estabelece o art. 110 do CPC/15 nos seguintes termos: “Ocorrendo a 

morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos 

seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, do 

CPC/15”. Verifica-se que no comando do artigo acima transcrito para 

ocorrer à sucessão seria necessário que a parte seja devidamente citada 

e o óbito seja posteriormente a sua citação.

Diante de tais fatos, ao tempo da propositura da ação a parte executada 

era parte legítima ou ilegítima ou não é hipótese de sucessão processual, 

assim na forma do artigo 10 CPC/15, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível nulidade do 

processo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127468 Nr: 3802-80.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos Macedo

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

quanto ao documento apresentado pelo perito às fls. 159, requerendo o 

que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem as manifestações, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140509 Nr: 3224-83.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso- FESSP/MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juciane Pereira Lima - 

OAB:17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao apreciar o conflito negativo de 

competência suscitado por este Juízo na presente ação de notificação 

judicial promovida pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso – FESSP/MT contra o Município de Alta Floresta 

decidiu que o Juízo competente para processar a demanda é o da Justiça 

do Trabalho, nos termos do acórdão acostado às fls. 62/65.

Assim, em observância ao acórdão exarado pelo STJ, REMETAM-SE os 

presentes autos a Justiça do Trabalho de Alta Floresta-MT.

Intime-se.

Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100996 Nr: 2634-48.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelma Betânia Nascimento 

Sicuto - OAB:5176-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Aarão Lincoln 

Sicuto contra Inês Maria da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Juntou, com a inicial, os documentos de fls. 10/28.

Após o recebimento da inicial (fls. 58/59) e o deferimento do pedido de 

penhora dos imóveis (fls. 150), entre um ato e outro, as partes 

peticionaram aos autos informando a realização de acordo, pugnando pela 

sua homologação (fls.160/161).

 Com a petição de acordo vieram os documentos às fls. 162/163.

Às fls. 164 petição do exequente informando o cumprimento do acordo, 

bem como pugnando pela baixa das penhoras.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 

160/161), uma vez que as partes são maiores e capazes, e os direitos em 

questão são disponíveis dos quais elas podem livremente dispor.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

Quanto as custas ficam as partes dispensadas, nos termos do § 3º do 

artigo 90 do CPC.

Condeno a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da 

decisão inicial (fls. 58).

Determino o desentranhamento da petição de fls. 158/159, uma vez que a 

peça original está acostada aos autos na sequência às fls. 160/161, 

devendo a Secretaria da Vara certificar o necessário.

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

cautelas de praxe, oficiando o Cartório de Registros Públicos competente, 

se for o caso.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108475 Nr: 7238-18.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bandini Cavallari

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do trânsito em julgado do acórdão às fls. 135, ARQUIVE-SE 

imediatamente os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Em relação à certidão de fls. 171 que atestou o trânsito em julgado do 

acórdão, determino seu imediato desentranhamento dos autos, uma vez 
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que o próprio TRF da 1ª Região na certidão de fls. 170 atestou o trânsito 

em julgado do acórdão.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31663 Nr: 28-09.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Olivastro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

prescrição intercorrente.

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

Observo, ainda, que o feito encontra-se com capa inadequada (feitos 

criminais), assim providencie a Secretaria as alterações necessárias, 

após conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97339 Nr: 5869-57.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. de Paula Santos -ME, Jesy Kennedy de 

Paula Santos, Daniela Cristina da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:8061-B/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 6905-32.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth Noujain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106954 Nr: 2289-48.2013.811.0007

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Bernardo de Souza, Jose Raimundo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Reinaldo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10129/MT

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

OAB:8.148/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(a) patronos(a) das 

partes para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e tres reais 

com cinquent e tres centavos), na proporção de 50% para a parte autora 

e 50% para a parte requerida.

Este valor deverá ser recolhido de forma separada sendo:

Para a parte autora: R$ 206,70 (duzentos e seis reias com setenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 (cento e trinta 

reais com treze centavos) para guia de taxa Judiciária.

Para a parte requerida: R$ 206,70 (duzentos e seis reias com setenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 (cento e trinta 

reais com treze centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto/Divida Ativa (Provimento 88/2014-CGJ) e anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96235 Nr: 4649-24.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Ribeiro Franchim de Freitas, JRPA, GdFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Pereira Aguirra - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 93, em observância ao que 

dispõe o § 5º do artigo 412 da CNGC/MT, bem como o artigo 183, §1°, do 

CPC/15, diante da prerrogativa conferida as Fazendas Públicas, 

remetam-se os autos a Procuradoria Geral do Estado, devendo a 

Secretaria da Vara adotar as providências necessárias para o envio dos 

autos, conforme estabelece o § 5º do artigo 412 da CNGC/MT.

Consigno que os riscos relativos à remessa e eventual extravios dos 

autos, correm por conta do ente público solicitante, consoante estabelece 

o § 5º do artigo 412 da CNGC/MT.

Após, o retorno dos autos, cumpra a Secretaria da Vara as demais 

determinações já exaradas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132144 Nr: 6302-22.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Bilibio -Espólio, Alisson de Freitas Bilibio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Hideo Tanaka

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:13182-B/MT

 Vistos.

Considerando que as razões recursais foram apresentadas pela parte 

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

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

havendo matéria preliminar suscitada pelas partes ou apelação adesiva, 

nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, conforme já determinado (fls. 
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68), REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

para apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Quanto ao pedido de cumprimento das determinações contidas na r. 

sentença antes da remessa dos autos ao TJMT para apreciação do 

recurso interposto formulado pelos requeridos às fls. 71/72, INDEFIRO o 

pedido, pois as determinações serão cumpridas após o trânsito em julgado 

da sentença proferida, o que ainda não ocorreu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143005 Nr: 4627-87.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Movel S.A.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Considerando que o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

homologou o plano de recuperação judicial da executada (autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem-se, requerendo o que entender de direito.

Deixo de apreciar o pedido de fls. 73/74 formulado pela executada, ante a 

perda do objeto em razão da homologação do plano de recuperação 

judicial pelo Juízo Falimentar competente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118921 Nr: 6661-06.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Freitas de Almeida

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

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

3º, do NCPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

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

Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98077 Nr: 6638-65.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Paula Correa Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

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

3º, do NCPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

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

Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 16544 Nr: 1629-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Dellani - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Gervasio Fernandes Cunha Filho - 

OAB:124217, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT, Valdomiro de Moraes Siqueira - OAB:3575-B

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

OAB:MT 13120-A

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora “online” via Sistema Bacenjud formulado 

pelo Banco Bradesco S.A., já qualificado nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que o processo já foi sentenciado, o qual 

inclusive transitou em julgado (fls. 120). Após a certidão de trânsito em 

julgado não há nos autos qualquer pedido de cumprimento/execução de 

sentença e o pedido de penhora via bacenjud além de não descriminar o 

valor certo, objeto da penhora, veio desacompanhado de planilha de 

cálculo, conforme se vê no pedido às fls. 139/140, tratando, portanto, de 

apenas um pedido genérico de bloqueio “online”.

Caso a parte pretenda dar prosseguimento no feito, visando receber 

eventuais valor decorrentes da r. sentença, deve observar a fase 

processual adequada de acordo com a normal processual civil vigente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora “online” via bacenjud, 

pelas razões acima, devendo o processo retornar imediatamente ao 

arquivo definitivo, contudo observo que o feito encontra-se com capa 

inadequada (feitos criminais), assim providencie a Secretaria da Vara as 

alterações necessárias, arquivando-se na sequência os autos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131603 Nr: 6041-57.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Lino Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Stavarengo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.Trata-se de embargos à execução opostos por Simone Lino Lopes 

em desfavor de Valter Stavarengo, ambos qualificados nos autos. [...]. 

Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGIGÊNCIA e em obediência ao 

art. 10 do NCPC, determino a intimação pessoal da embargante, bem como, 

por meio de seu advogado constituído via DJE para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos memorial descriminado os cálculos e declare o 

valor que entende correto, sob pena das implicações decorrentes da 

ausência.Aportando aos autos a manifestação da embargante, INTIME-SE 

o embargado para o devido contraditório.Ultrapassado o prazo, 

certifique-se com ou sem manifestação.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140255 Nr: 3078-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriano Pereira

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:8054/MT

 Vistos etc.

O requerido Jerry Adriano Pereira peticionou nos autos informando que 

revogou a procuração outorgada a sua advogada Edmara Dantas 

Rodrigues, pedindo pela nomeação de Defensor Pública por não possuir 

condições financeiras (fls. 66/68).
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O artigo 111 do CPC/15 dispõe que “A parte que revogar o mandato 

outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o 

patrocínio da causa”. O parágrafo único do referido artigo preconiza que 

“Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, 

observar-se-á o disposto no art. 76”.

Analisando os autos, vejo que os poderes conferidos a advogada Edmara 

Dantas Rodrigues, foram outorgados pelo advogado Gerson Luiz Severo 

constituído pelo requerido (fls. 23), via substabelecimento sem reversas 

de poderes (fls. 59).

Pois bem. No caso dos autos, não compete ao Poder Judiciário nomear a 

Defensoria Pública desta Comarca para patrocinar os seus interesses. 

Caso o réu não possua condições financeiras para arcar com profissional 

habilitado, deve o mesmo procurar pessoalmente a Defensoria Pública 

desta Comarca, a qual adotará os procedimentos cabíveis.

Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do artigo 111 e art. 

76, ambos do CPC/15, como o requerido não constituiu novo procurador, 

SUSPENDO o prazo pelo de 15 (quinze) dias, a fim de que o requerido 

regularize a sua representação processual, seja habilitando novo 

advogado ou esteja representado pela Defensoria Pública, sob pena de 

ser declarado revel (art. 76, § 1º, II, do CPC/15).

Transcorrido o prazo da suspensão, cumprida a determinação anterior, ou 

decorrido o prazo para tanto, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações necessárias.

Cumprida a determinação acima, independentemente de nova conclusão, 

cumpra a Secretaria da Vara as determinações contidas no despacho de 

fls. 64.

Exclua do Sistema Apolo o nome da advogada Edmara Dantas Rodrigues, 

devendo ser retificada a capa dos autos.

Intime-se pessoalmente o requerido desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104632 Nr: 6469-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silveira

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

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

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

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial 

apresentados às fls. 198/199, para que produzam os jurídicos e legais 

efeitos.Com base no princípio da sucumbência, CONDENO o Executado ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da 

causa , nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, todavia, 

SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015).OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, 

integralmente, o que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal.Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67549 Nr: 511-48.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Prado dos Santos, Moisés Prado dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

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

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 

91/92, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente decisão, uma vez que são elas maiores, capazes e os direitos 

em questão são disponíveis. Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido (R$ 14.264,79), conforme disposição dos artigos 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/15, todavia, havendo pluralidade de advogados, fixo em 

50% (cinquenta por cento) em favor de Renato D. D. Nery, por sua 

participação no feito, enquanto que, 50% (cinquenta por cento), ficará em 

favor dos causídicos Renato Chagas Correa da Silva e Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins. Em relação ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC/15, dispenso o 

executado de pagar as custas processuais remanescentes.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.Por fim, 

Homologo a desistência do prazo recursal, determinando, via de 

consequência, o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 6048-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento dos Estado de Mato Grosso 

S/A-MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Ademais, a parte exequente foi intimada para se manifestar sob a 

pesquisa via Sistema Renajud (extrato de fl. 57), para dar prosseguimento 

ao feito, indicando as diligências a serem tomadas, no entanto, não o fez.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a pesquisa via Sistema Renajud, sob pena de baixa na 

restrição e posterior arquivamento do feito, nos termos do art. 921, inciso 

III, do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33886 Nr: 2936-58.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ticianel, Clesionei Ticianel, Marcos 

Antonio Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rebucci Dezanetti - 

OAB:MT/7.804-B, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12472mt, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - OAB:347.846 

OAB/SP, Janaina Pedroso Dias de Almeida - OAB:6910, José 

Guilherme Júnior - OAB:MT/2.615, Jose Paulo de Assunção - 

OAB:12060/mt, MARCOS LOMBARDI SANT'ANNA - OAB:278.607/SP, 

Patricia Martins do Nascimento - OAB:291383, Renato de Perboyre 

Bonilha - OAB:3844, Roberto Cardone - OAB:196924/SP, Rogerio 

Rodrigues Guilherme - OAB:6763-MT, Viviane Lima - 

OAB:5299-B/MT

 1) DETERMINO o desentranhamento da lauda de fl. 562, pois é estranha 

ao processo.2) EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação dos valores 
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depositados em conta no TJMT vinculada a este Juízo.2.1) CONSIGNO que 

a parte exequente deverá indicar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

conta de sua titularidade para que a transferência dos valores 

depositados.3) Pela argumentação acima, INDEFIRO o pedido de avaliação 

dos automóveis supracitados, assim, em prosseguimento ao feito, 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52943 Nr: 4895-59.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Irene Pereira Valentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência das testemunhas, assim como defiro 

a juntada do documento de cópia de identidade apresentado pela parte 

embargante. 2) quanto a perícia requerida pela parte embargante, 

INDEFIRO o pedido tendo em vista decisão anterior já proferida às fls. 99 e 

confirmada através de embargos de declaração (fls. 153), com fulcro no 

artigo 507, CPC/2015, não podendo o juiz decidir sobre pedidos já 

analisados anteriormente. 3) Determino a apresentação de razões Finais 

sob memoriais no prazo legal. 4) JUNTE aos autos a mídia audiovisual com 

gravação das oitivas das testemunhas, e memoriais escritos apresentada 

pelas partes no prazo legal. 5) OFICIE-SE o juízo deprecado quanto a carta 

precatória tendo em vista a oitiva das testemunhas em audiência, ficando 

os autos CONCLUSOS para prolação de sentença, CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106437 Nr: 1737-83.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Small Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrotelis Comercio de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adirson de Oliveira Beber 

Junior - OAB:128.515/SP, BRUNO BIANCHI DOMINATO - OAB:328106, 

Carlos Felipe Camiloti Fabrin - OAB:169.181/SP, Fernanda Corrêa 

da Silva Baio - OAB:248.857/SP, Gilberto Olivi Junior - 

OAB:209.630/SP, Marcos Vinicius Costa - OAB:251.830/SP, Rafael 

Oliveira Beber Peroto - OAB:302.481, VALDECIR FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:364847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 194, para que seja penhorado na 

capa dos autos de n° 0004646-36.2006.4.01.3603 (1ª Vara Federal de 

Sinop-MT) e 0003165-04.2007.4.01.3603 (2ª Vara Federal de 

Sinop-MT).Assim, OFICIE-SE a 1ª e 2ª Varas Federais de Sinop-MT para 

que averbem no rosto dos autos elencados às fls. 194, a penhora do 

imóvel em questão.Ademais, fica nomeado o atual possuidor do bem como 

depositário, independentemente de outra formalidade.DETERMINO a 

expedição de certidão de inteiro teor do ato, mediante o recolhimento das 

custas, cabendo à parte exequente providenciar a averbação no 

respectivo ofício imobiliário.INTIME-SE o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, acerca da penhora.Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou 

na pessoa do representante legal, de eventual cônjuge, de credor 

hipotecário e coproprietário, e demais pessoas previstas no art. 799, do 

Código de Processo Civil.Havendo qualquer registro ou averbação de 

arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá 

providenciar o necessário para a ciência inequívoca, mediante a intimação 

pessoal, sob pena de nulidade.Caberá à parte exequente indicar o 

endereço e recolher as respectivas despesas, sob pena de 

nulidade.Após a efetivação da medida, intime-se a parte exequente para 

que no prazo de 20 (vinte) dias, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento.Por fim, deverá manifestar se deseja a adjudicação e/ou 

alienação, requerendo e providenciando o necessário para sua 

efetivação.Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se 

os autos.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136921 Nr: 1357-55.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Nunes Ferraz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Moda em Couro (Anita Calçados)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:4.136-A

 Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte requerente, razão porque:1) DECLARO INEXISTENTE os débitos 

discutidos nos autos.2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do 

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (junho de 

2015 – data de inclusão SPC/SERSA), bem como, a correção monetária 

com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a 

partir da prolação da sentença.3) CONDENO a parte requerida a efetuar a 

devolução em dobro da quantia cobra, referente aos contratos nº 114961 

e nº 114960, conforme a presente sentença, com correção monetária 

desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo 

pagamento de juros de mora um por cento (1%) ao mês, desde a citação 

(art. 405, CC).4) CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC/2015.Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

proposto por Luzinete Nunes Ferraz Pereira contra a Ms Moda Em Couro 

(Anita Calçados), COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do 

art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65475 Nr: 5038-77.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Borges Santos, Roberto Borges Santos, 

Rodrigo Borges Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Souza Freitas, Rosana Panaro 

Fernandes, Ary de Barros Santos, Emilia Borges da Rosa Santos

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:18.450/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Gustavo 

Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131479 Nr: 5956-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Avenida Alta Floresta - MT, Posto 

Samuca LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - 

OAB:9494, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15642/O

 Vistos.
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Vindos os autos conclusos, em análise minuciosa do feito, verifico ser 

indispensável para o deslinde da presente demanda realização de perícia 

com o intuito de atestar a autenticidade das assinaturas das notas 

trazidas pela parte requerida. Assim, considerando o exposto e nos 

termos do artigo 370 do CPC/15, CONVERTO O JULGAMENTO EM 

DILIGÊNCIA.

 Para tanto, determino realização de pericia grafotécnica com a finalidade 

de comprovar a autenticidade da assinatura que consta nos recibos de fl. 

94/94-v, cujos honorários serão rateados igualmente entre as partes, 

ressalvando o disposto do art. 95, § 3º, do CPC/15.

 NOMEIO a empresa, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no 

banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de compromisso (art. 422 do CPC), para efetuar 

perícia grafotécnica no recibo, objeto da lide, devendo apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 30 dias.

Com a apresentação da proposta, e com a concordância das partes, 

INTIMEM-SE a parte requerida, bem como o Estado de Mato Grosso, para 

efetuarem o pagamento, no prazo de quinze (15) dias, que será rateado 

entre as partes e o Estado, em virtude do autor ser beneficiário da Justiça 

Gratuita, bem como, para que, em igual prazo, indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos.

 Como quesito do Juízo: a autenticidade da assinatura aposta nos recibos 

de fl. 94/94-v.

 O Sr. Perito deverá marcar o início da perícia com antecedência mínima de 

trinta (30) dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que 

providencie as devidas intimações.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 429 do Código de 

Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o 

início da perícia.

Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 10 dias.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113034 Nr: 1607-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro Correia de Araujo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Maria Socorro Correia 

de Araújo contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos já 

qualificados.

 Entre um ato e outro, foi realizado o pagamento ao qual a parte executada 

foi condenada (fls. 109).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132124 Nr: 6295-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelir de Agostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira da Silva, Neusa da Silva

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

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

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

OAB:20.342/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o despacho de fls. 262 dos autos, revogo-o, uma vez que 

às fls. 89 já foi certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos, não havendo qualquer prejuízo às partes demandantes por se 

tratar de despacho de mero expediente sem conteúdo decisório.

Por outro lado, considerando que a parte executada apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 99/259 CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria da Vara se a referida manifestação foi ou não apresentada no 

prazo legal.

Se tempestiva, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto à impugnação apresentada, 

requerendo o que entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112484 Nr: 1048-05.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Navarro e Volpe - Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/PR 40.339, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:OAB/MT 10.847, Helenise 

Sesti Reghelin - OAB:57752/RS, João Batista de Araújo Barbosa - 

OAB:OAB/MT 9.847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/MT, 

Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, Luana de Almeida 

e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz Carlos Caceres - 

OAB:26.822-B/PR, Nagib Kruger - OAB:4419, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, William 

José de Araújo - OAB:OAB/MT3.928

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que o processo veio concluso ao gabinete para 

apreciação da impugnação apresentada pela parte executada.

No entanto, denoto que a determinação contida no item 1.3 da decisão 

proferida às fls. 1.339v não foi cumprida pela Secretaria da Vara, já que 

inexiste aos autos qualquer certidão atestando a tempestividade ou não da 

referida manifestação.

 Assim, CERTFIQUE-SE a Secretaria da Vara se a impugnação à execução 

de fls. 1.396/1.402 foi ou não apresentada dentro do prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117695 Nr: 5705-87.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neto Dias de Araújo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil/2015.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, contudo, SUSPENDO SUA EXIGIBILIDADE eis que 

o autor é beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, 

CPC/15).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132787 Nr: 6679-90.2015.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Eleandro Kaveski

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

DPVAT S/A

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

 Tendo em vista o despacho de fls. 89 dos autos, revogo-o por fazer 

alusão a dispositivo revogado da lei adjetiva anterior, não havendo 

qualquer prejuízo às partes demandantes por se tratar de despacho de 

mero expediente sem conteúdo decisório.

Desde já, determino nova intimação das partes para manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias sobre o laudo de fls. 82/85, na forma do art. 477, §1° 

do CPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127436 Nr: 3788-96.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asiel Bezerra de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido da parte requerida para que seja oficiado o Juízo da 

Comarca de Cuiabá-MT, a fim de que seja redesignada a audiência em que 

seria inquirida a testemunha Alisson Akerley da Silva.

Alega a parte requerida que, a audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada perante este Juízo foi remarcada para a data de 23 de maio de 

2018, enquanto, há ato marcado na Comarca de Cuiabá-MT para a oitiva 

da testemunha supramencionada, datado para 22 de março de 2018.

Aduz que, se a testemunha for ouvida antecipadamente ao depoimento 

pessoal da parte ocorrerá inversão da ordem que o art. 361 do CPC/15 

dispõe, e por essa razão, requer que seja redesignada a audiência para 

que seja ouvida a testemunha, para data posterior ao depoimento pessoal 

da parte.

Posto isto, com o intuito de evitar quaisquer nulidades, DEFIRO o pedido de 

fls. 2.258/2.260, assim, OFICIE-SE ao Juízo deprecado para que seja 

redesignada o ato ao qual seria realizada a oitiva da testemunha Alisson 

Akerley da Silva.

CONSIGNO que no Ofício deve constar a data da audiência a ser realizada 

nesta Comarca, e que o ato a ser praticado no Juízo deprecado deve ser 

realizado posteriormente a tal data.

INTIME-SE a parte requerida acerca do presente despacho.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125521 Nr: 2667-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Aparecida Gonçalves Paganotti

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestarem, 

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121297 Nr: 8342-11.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Soares, Alcir Batista, Gilberto Marchiori Corte, 

Ivanete Biazoto Corte

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

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

OAB:MT/16.325

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 e 485, incisos IV e X, do Código de 

Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo 

desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição 

conforme preconiza a CNGC. Custas judiciais e despesas processuais 

pela parte embargante. Sem condenação em honorários advocatícios, 

visto que a parte requerida não foi citada para os atos e termos da 

presente ação.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 25024 Nr: 2157-40.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemir de Oliveira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Carlotto - 

OAB:9158/MT

 Vistos.

Considerando que as razões recursais foram apresentadas pela parte 

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

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

havendo matéria preliminar suscitada pelas partes ou apelação adesiva, 

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

1ª Região, para apreciação do recurso interposto, com as homenagens 

deste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 24281 Nr: 1584-02.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemir de Oliveira Reis, Noemir de Oliveira Reis 

Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Carlotto - 

OAB:9158/MT, Vinícius Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 Vistos.

Considerando que as razões recursais foram apresentadas pela parte 

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

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

havendo matéria preliminar suscitada pelas partes ou apelação adesiva, 

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

1ª Região, para apreciação do recurso interposto, com as homenagens 

deste Juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131874 Nr: 6164-55.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Goulart, Nadir Terezinha Busatta 

Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Sendo parcialmente frutífera a penhora “online”, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito (determinação contida no parágrafo 

quinto da decisão de fls. 67).

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103569 Nr: 5304-59.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Aparecida de Freitas, Sonia Aparecida 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Duarte Martins de Souza 

- OAB:15041/MT, Pedro Henrique Contini Roveri - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da devolução da correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113477 Nr: 2004-21.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento dos Estado de Mato Grosso 

S/A-MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Mara Dias Pereira, Silmara Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da devolução da correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104964 Nr: 154-63.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pellegrini Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, INFORME o 

cumprimento da Carta Precatória, vez que realizou a distribuição da 

missiva na Comarca de Votuporanga-SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5719 Nr: 259-02.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo & Gelatti Ltda, Juarez Gelatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

DECRETO a prescrição intercorrente, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, c/c art. 924, V, 

ambos do Código de Processo Civil.Custas pela parte executada. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Proceda-se o levantamento de 

penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe.Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 11150 Nr: 411-11.2001.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS, CSS

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

OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por Jéssica Ferreira Santana, 

à época representada Nilda Ferreira Siqueira em face de Claudemir 

Siqueira Santana, todos qualificados.

Após o recebimento da inicial, como não foi possível citar o requerido nos 

termos do (a) despacho/decisão, conforme certidão negativa do oficial de 

justiça juntada nos autos, o pedido de suspensão do feito foi deferido, 

tendo a ação sido remetida ao arquivo provisório, consoante despacho 

retro proferido.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Da análise do presente caderno processual, vejo que o processo 

encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) anos desde o despacho que 

deferiu o pedido de suspensão formulado pela parte autora, sem ter a 

parte interessada adotado qualquer providência no sentido de conferir ao 

feito o impulso necessário para o prosseguimento da ação, no caso o 

fornecimento do endereço da parte contrária.

O art. 485, inciso VI, do CPC preconiza que o juiz extinguirá o processo 

sem resolver o mérito quando verificar ausência de interesse processual.

No caso dos autos, o processo está suspenso desde 2011, ou seja, há 

mais de 06 (seis) anos por inércia da própria parte interessada, já que ela 

deixou de promover os atos e diligências que lhe compete, não restando 

outra alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito, não 

podendo o feito permanecer indefinitivamente ativo.

O artigo 591 da CNGC/MT dispõe que:

“Art. 591. Os processos cíveis de conhecimento que se encontrem em 

arquivo provisório paralisados devido à inatividade processual há pelo 

menos 01 (um) ano, sem julgamento, bem como as execuções fiscais 

arquivadas provisoriamente há pelo menos 05 (cinco) anos, poderão ser 

desarquivados virtualmente (no sistema informatizado de 

acompanhamento processual por andamentos iguais) e o magistrado 

proferir, respectivamente, sentença de julgamento de casos idênticos, em 

bloco, no primeiro caso, extinguindo o processo por falta de interesse, na 

forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, independentemente de prévia 

intimação da parte e, no que se refere às execuções fiscais, reconhecer 

a prescrição intercorrente, conforme o caso necessitar ou não da prévia 

intimação da Fazenda Pública, e na forma do artigo 40, §§ 4º e 5º, Lei 

6.830/80”.

Neste sentido, tem entendido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO CONVOLADA EM PENHORA. 1. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o 

Tribunal de origem analisado todas as questões relevantes para a solução 

da lide de forma fundamentada, não há que se falar em negativa de 

prestação jurisdicional. 2. Considerando que o feito foi extinto por falta de 

interesse processual da instituição financeira, a qual, apesar de 

impulsionar o processo, não o fez de forma a atender adequadamente à 

determinação judicial, é inconsistente a alegação de ofensa ao art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil de 1973.3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 895.957/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)”.

Consigno que deixo de enviar os autos ao Ministério Público, uma vez que 

a exequente já atingiu a maioridade, conforme se vê na certidão de 

nascimento colacionada no caderno processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, 
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com fundamento no artigo 485, inciso VI (“in fine”), do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e após, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3995-71.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI (“in fine”), do CPC.Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios.Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56926 Nr: 1519-31.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panificadora e Confeitaria AMC Ltda - Me, Aparecida 

Silva de Carvalho, Matilde Ponciano de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rebucci Dezanetti - 

OAB:MT/7.804-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Embargante: Matilde Ponciano de Carvalho, 

Cpf: 65549945134, Rg: 1.162.364-0 SSP MT, Endereço: incerto e não 

sabido

Embargante: Aparecida Silva de Carvalho, Cpf: 87739160130, Rg: 

1.278.034-0 SSP MT, Endereço: lugar incerto enão sabido.

Finalidade:INTIMAÇÃO DAS PARTE ACIMA QUALIFICADAS: acerca do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça bem como para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo manifestar-se no feito, constitua novo 

advogado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Acerca do retorno dos presentes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

INTIME-SE a parte embargante pessoalmente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo manifestar-se no feito, constitua novo 

advogado, vez a representação da parte era realizada pela, hoje, 

Magistrada Janaína Rebucci Dezanetti.

Em caso de certificada inércia das partes, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Por fim, DETERMINO que as publicações e intimações relativas ao presente 

feito e destinadas ao executado, sejam realizadas exclusivamente em 

nome da patrona Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT 16.691-A).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 2246-77.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virginio Alves Neto

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Virginio Alves Neto, Cpf: 

30816580120 Filiação: Endereço: lugar incerto e não sabido

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

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

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

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

dias pague a divida representada pela CDA n. 20141926, nos termos do 8º 

da referida lei.....

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 7740 Nr: 43-41.1997.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Claudino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE WIEGERT - 

OAB:3248-E, WALDENIR FIGUEIRA DESTO - OAB:3743-MT, ZELCY LUIZ 

DALL"ACGUA - OAB:2718-A/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Transportes Satélite Ltda., 

CNPJ: 83029140000110Inscrição Estadual: 13.020.935-0, brasileiro(a), 

transportes, Endereço: Av. Mato Grosso, S/n, Bairro: Cidade Alta, Cidade: 

Alta Floresta-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACIMA QUALIFICADA: 

acerca da decisão abaixo transcrita bem como para eventual impugnação 

no prazo de 05(cinco) dias.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que à fl. 904, já houve a determinação de 

realização de PENHORA do valor sob execução no ROSTO DOS AUTOS 

da Reclamação Trabalhista (RT n. 0001235-18.2012.5.23.0001).

Portanto, tratando-se a parte Autora de beneficiária da Gratuidade de 

Justiça e visando à realização da aludida penhora segundo os parâmetros 

fixados às fls. 570/582 e 675/676, determino a remessa dos autos ao 

CONTADOR JUDICIAL, a fim de se determinar o valor atualizado do débito.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 904, oficiando-se à Justiça do Trabalho 

para que realize a penhora no ROSTO DOS AUTOS da Reclamação 

Trabalhista (RT n. 0001235-18.2012.5.23.0001).

Cumpridos estes atos, cumpra-se a decisão de fl. 913, INTIMANDO-SE 

PESSOALMENTE a executada, por mandado, a ser cumprido na Av. 

Satélite, 74, Rua F1, Grande Terceiro, Cuiabá/MT, f: (065) 3612-3800, 

3612-3838 e 3612-3939, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua 

novo patrono nos autos, sob pena de ser decretada sua revelia, bem 

como para que se manifeste sobre os cálculos apresentados pelo 

contador judicial e indique bens à penhora.

 Após, vistas à parte Autora para manifestação e conclusos.

Intimem-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete T. Santos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117893 Nr: 5859-08.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Paixão Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-A/MT, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669, Evandro 

César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, Nathalia Monteiro 

- OAB:18.873/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS, 
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Taíssa Maffessoni - OAB:18.436/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c pedido de 

Execução ajuizada por Cecilia da Paixão Pereira contra Banco PAN S/A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Com o retorno dos autos da Instância Superior, as partes peticionaram 

informando a realização de acordo, pugnando pela homologação e 

extinção (fls. 181/182).

Às fls. 184 petição da requerida informando o cumprimento do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 

181/182), uma vez que elas são maiores e capazes, estão representadas 

e os direitos em questão são disponíveis dos quais elas podem livremente 

dispor.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

EXPEÇA-SE o alvará judicial para o levantamento do valor principal 

acordado, devendo o mesmo ser transferido para a conta bancária da 

própria parte autora indicada às fls. 181.

Sem custas.

Honorários na forma acordada.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 5451-85.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº001/2017-GAB 

impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133803 Nr: 7193-43.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei Maria dos Santos Barbosa

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

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

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº001/2017-GAB 

impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5876-49.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPC, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

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

manigestação ministerial de fls. 139/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 160941 Nr: 6570-08.2017.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DABdO, MARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCM

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

OAB:MT/16.325, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dao relatório 

psicossical, em atendimento à decisão de fls. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143984 Nr: 5196-88.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Silva Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

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

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

arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 130090 Nr: 5174-64.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrielli Nataline Trevezanuto Souza

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

AUTORAL E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para adequar a 

indenização às lesões decorrentes do acidente.Por conseguinte, EXTINGO 

O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC.Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se. P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48027 Nr: 6985-74.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR CARDOSO

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

Alta Floresta-MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): José Ribamar Cardoso 

Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), Endereço: Rua Pres. Getulio 

Dorneles Vargas, 128, Bairro: Setor C, Cidade: Af-MT

Valor das Custas Processuais:517,43 (quinhentos e dezessete reais com 

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

sentença de folha 114. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 104,03 (trezentos e oitenta e seis 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133207 Nr: 6860-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ovidio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de demanda executiva em que o polo ativo, após o insucesso na 

penhora de dinheiro pelo sistema Bacejud, requereu a penhora de bem 

imóvel de propriedade do executado.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Diante do desconhecimento de bens que antecedem o rol preferencial de 

constrições previsto no art. 835, do CPC, DEFIRO a penhora e avaliação 

do imóvel de matrícula n.º 24.967, Livro 2-DT, inscrita no CRI local e 

NOMEIO o atual possuidor do bem como depositário, independentemente 

de outra formalidade.

Efetuada a penhora, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos para o que 

entender pertinente.

 Atenta ao pedido no item "b" da fls. 123, entendendo pertinente e até 

menos oneroso para os envolvidos, determino que se oficie à Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - 

SICREDI NORTE-MT, solicitando informações acerca da existência de 

crédito decorrente da venda de imóvel, em nome do executado. A 

resposta deverá aportar aos autos em até 10 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110920 Nr: 6512-44.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Maria Savariz de Sales

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

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

Fabiani - OAB:17355-B

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

Mato Grosso - OAB:

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

PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ente requerido ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.871,28 

(um mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) e ao 

pagamento de danos morais que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente 

data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 

CONDENO o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §3°, I, do CPC, 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. 

C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 50206 Nr: 2214-19.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Ferreira de Melo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:4342-B

 Vistos,

 Trata-se de execução fiscal em que o polo ativo informou a quitação da 

dívida e pediu a extinção do feito.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Consoante relatado, a exequente pediu a extinção do feito em razão do 

pagamento integral da dívida executada, razão pela qual, nos termos do 

art. 924, II do NCPC, extingo o processo.

Considerando que já houve a baixa da constrição realizada (fls. 47/52) e, 

não havendo outra, indefiro o pedido de baixa de eventual restrição.

 Sem custas. Os honorários já foram pagos.

 Com o trânsito em julgado, efetive-se a transferência dos honorários, 

conforme requerido e arquive-se.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 91406 Nr: 297-23.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Lippel e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziela Sozo - OAB:93.546/RS, 

Henrique Figueiró Rambor - OAB:70.259, Natália Vivas Veronese - 

OAB:96.919/RS, Pedro Figueiró Rambor - OAB:83.723 OAB/RS, Rafael 

Frainer - OAB:59.021, Rafael Oss Emer - OAB:95.070/RS, Vanessa 

Luana Spohr - OAB:84177/RS

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

OAB:10865/MT

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 2040-39.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

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

 Cod. Proc.: 113401 Nr: 1936-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A.Baldasse ME (Tecnocell ), Valdineia 

Aparecida Baldasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parteautora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114271 Nr: 2719-63.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Leite Cavalcante, Sandra Maria 

Leite Cavalcante, Erli Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 194 Nr: 162-70.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Materiais para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

OAB:3.848/MT

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 288-95.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Industria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Pio da Silva - 

OAB:117886/SP, Clotildes Fagundes Duarte - OAB:5251/MT, Gabriel 

Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida 

Navarro - OAB:3058/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto 

- OAB:6294-A/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT, Sergio Luiz Brisolla - 

OAB:91472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para autora que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 12190 Nr: 849-37.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alimentos Real Industria e Comercio de 

Produtos Alimenticios, Rosângela Glesse Brolese, Diva Scarione Brolese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 94060 Nr: 2274-50.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Martinez Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 1494 Nr: 133-20.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disfril Comercio e Representações Ltda, 

Donizeti Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 3542 Nr: 1236-23.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Cordovez, Felipe Cordovez, 

JOSEPHINA GARCIA CORDOVEZ

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

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

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

parteautora para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61466 Nr: 1368-31.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Cobertino Moreira - Espólio, Marlene Geronimo 

Moreira, Reginaldo Gerônimo Moreira, Roseli Jeronimo Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 
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Mato Grosso - OAB:

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

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 97802 Nr: 6354-57.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. de Moraes Pretti & Cia Ltda, Fabio de Moraes 

Pretti

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

CITANDO(A, S): Executados(as): Fabio de Moraes Pretti, Cpf: 

53656210187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua G-1, S/n, Bairro: 

Setor G, Cidade: Alta Floresta-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/11/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.137,98

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta-MT ingressou com Ação de Execução Fiscal em desfavor do réu 

F. de Moraes Pretti & Cia Ltda, para que este providencie o pagamento da 

dívida ativa em aberto referente as CDA 5765/2011, 5766/2011, 

5767/2011, 5768/2011, 5769/2011, 5770/2011, 5771/2011, requereu a 

extinção da CDA 5771/2011 e atualizou o débito constante no valor de R$ 

3.132,22. Constatou-se que a empresa requerida não exerce mais a 

atividade, efetuando baixa na JUCEMAT, determinando-se a inclusão de 

Fabio de Moraes Pretti no polo passivo e sua citação por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista 

judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 101640 Nr: 3321-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 107/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111040 Nr: 6643-19.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Divino Alves de Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos,

Expeça-se o necessário para transferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, tanto que há previsão 

para recebimento de porcentagem sobre despesas adiminstrativas (o que 

torna o título ilíquido), razão pela qual apenas os honorários 

sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 4025-09.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Odete Caetano de Souza

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

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

OAB:7.901-E

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

 Vistos,

Expeça-se o necessário para transferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, tanto que há previsão 

para recebimento de porcentagem sobre despesas adiminstrativas (o que 

torna o título ilíquido), razão pela qual apenas os honorários 

sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119405 Nr: 7071-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVVdS, LDdJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do art. 487, I do CPC e com base 

na Lei nº 8.742/93, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a autarquia 

ré a implantar o benefício de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência, em favor do autor, desde a data do indeferimento do pedido 

administrativo, acrescido de juros de mora (a partir da citação) de 1% ao 

mês reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 

11.960/09 e de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Atenta ao preenchimento dos requisitos para a 

concessão da antecipação da tutela, requerida desde o ajuizamento da 

demanda e, principalmente, diante da sentença proferida, defiro o pedido e 

determino a implantação do benefício assistencial para a autora em até 30 

dias, contados da intimação da sentença. Sem custas. Condeno o polo 

passivo ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor das parcelas atrasadas. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido em 15 dias, arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 716-43.2011.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO a remessa deste feito e dos autos 
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executivos apensados (cód. 41118) para a terceira vara desta comarca 

para que tramitem em conjunto com o processo de inventário de "de cujus" 

Antônio Aragão dos Santos (autos n.º 315-83.2017.811.0007).Preclusa 

esta decisão, cumpra-se, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 5161-36.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO, Marilene Magalhães de Oliveira Rodrigues - 

OAB:MT/11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:OAB/MT 12902, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT, 

Thaís Roque Sagin - OAB:MT/12.902

 Vistos,

Considerando que não houve consenso quanto ao valor da indenização, 

DEFIRO o pedido de produção de prova pericial avaliativa apresentado na 

exordial para que seja apurado o justo valor das indenizações 

decorrentes da instituição da servidão administrativa destes autos.

Para tanto, NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. 

Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), 

independentemente de compromisso, para efetuar perícia, com o objetivo 

de apuração do valor da área afetada pelas servidões administrativas nos 

imóveis rurais de matrículas n.º 2.099, 4.678, 7.930, 12.353, 13.592 e 

14.603, junto ao CRI desta Comarca.

A empresa nomeada terá 5 dias para apresentação da proposta de 

honorários e do currículo dos peritos do seu quadro (§2º, art. 465, CPC).

Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da 

secretaria, para manifestação em 5 dias.

Havendo concordância com o valor, deverá a requerente depositar os 

honorários periciais, em 15 dias, sob pena de desistência de realização da 

prova pericial.

 Após a comprovação do depósito dos honorários, INTIME-SE, por ato da 

Secretaria, a empresa que realizará a perícia para designar data para o 

início dos trabalhos com antecedência mínima de 30 dias, comunicando a 

secretaria de vara por e-mail, que providenciará as devidas intimações, 

assegurando-se o acesso e o acompanhamento dos assistentes 

indicados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC).

Designada data inicial para a perícia, desde já, autorizo o pagamento de 

cinquenta por cento dos honorários periciais para a empresa. Consigno 

que o remanescente será quitado após a entrega do laudo, QUE DEVERÁ 

OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA, e 

eventuais esclarecimentos (§4º, do art. 465, CPC).

Com a juntada da conclusão da pericia, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118875 Nr: 6622-09.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusdete dos Santos Barbosa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a perita não apresentou laudo com 

respostas aos quesitos.

 Diante disso, acolho as argumentações do INSS (fl.60), CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a intimação da profissional para 

responder às indagações apresentadas nos autos (o mandado deverá ser 

acompanhado dos quesitos) e, desde já, considerando o baixo valor 

arbitrado, fato que tem impedido a aceitação do ônus pelos médicos 

atuantes nesta comarca, consoante várias renúncias apresentadas, 

majoro os honorários para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

 Caso haja necessidade de novo contato com a parte autora, informação 

que será fornecida pela perita, já determino que a mesma apresente uma 

data para o contato, com tempo hábil para intimação da parte demandante.

 Com a data, a secretaria, independentemente de despacho, providenciará 

a intimação o polo ativo para comparecer no local e hora designados, 

munido de todos os exames que possuir.

O Laudo deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

Com a juntada do laudo (respondendo a todos os quesitos), intimem-se os 

envolvidos para manifestação em até três dias e providencie o necessário 

para o pagamento dos honorários periciais. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143975 Nr: 5187-29.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porfírio Henrique

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 58763 Nr: 3362-31.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ciderlândio Rodrigues Pires

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para transferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, tanto que há previsão 

para recebimento de porcentagem sobre despesas adiminstrativas (o que 

torna o título ilíquido), razão pela qual apenas os honorários 

sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 5355-70.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Izabel dos Santos Cordeiro

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para transferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, tanto que há previsão 

para recebimento de porcentagem sobre despesas adiminstrativas (o que 

torna o título ilíquido), razão pela qual apenas os honorários 

sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001382-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001382-17.2017.8.11.0007 

AUTOR: EDIVALDO DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Por entender necessário, 

acolho o pedido da requerida e NOMEIO a médica Dra. Fernanda Sutilo 

Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Código 

de Processo Civil em vigência. FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem custeados pela requerida, que deve ser 

intimada para efetuar o depósito nos autos em 10 dias. A intimação da 

perita deverá ser acompanhada dos quesitos apresentados. Agendada a 

data e horário para o exame, intimem-se as partes para ciência e para a 

indicação de assistente técnico em 10 dias. A parte autora deverá 

comparecer à perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames 

relacionados ao acidente, que possuir. O laudo deverá ser apresentado 

em até 30 dias após a perícia. Com a juntada do laudo, intimem-se os 

envolvidos para, em até cinco dias para manifestação, oportunidade em 

que deverão requerer complementação na atividade probatória, sob pena 

de preclusão. Intimem-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115594 Nr: 3898-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Silva, José Manoel Soares da 

Silva, Leonardi Oliveira da Silva, Domicio de Carli

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

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

42457262100, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LEONARDI OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 50791389987, Rg: 3.926.002-6, 

Filiação: Egilio Joaquim da Silva e Maria do Carmo de Oliveira, data de 

nascimento: 20/11/1964, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, casado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

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

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

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

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

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

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: ..ha aproximadamente 28 anos, a autora tem a posse 

mansa, pacífica e ininterrupta,

Descrição do Imóvel Usucapiendo: O imóvel usucapiendo; Lote nº 12, da 

quadra 07, do setor "RI", situado no Núcleo Urbano deste Município.

Despacho/Decisão: Vistos.No presente feito, houve a manifestação das 

Fazendas Públicas (fls. 72, 76 e 92), bem como a citação editalícia da 

requerida (fl. 68), a qual não ofertou resposta. Dessa forma, 

DECRETO-LHE a revelia, a qual, todavia, não produzirá os efeitos 

expressos no artigo 344 do CPC. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –CITAÇÃO POR EDITAL SEM 

ESGOTAR A VIA ORDINÁRIA – DECRETADA REVELIA DA PARTE 

REQUERIDA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL -AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO VÁLIDA – ACOLHIMENTO – FORMALIDADE INDISPENSÁVEL - 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - VÍCIO 

INSANÁVEL – JURISPRUDENCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - 

NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -.1.Recurso de Apelação Cível 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

sentença que julgou procedente pedido de usucapião de terreno 

urbano.2.Citação realizada por Edital dirigido a réus ausentes, incertos ou 

desconhecidos, sem esgotar outros meios de localização. 3.Citação 

inválida. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 

4.Sentença anulada. Recurso provido.(Ap 64333/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)Ademais, tendo em vista o 

decurso do prazo para apresentação de resposta pela requerida, nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

a Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC.Ainda, diante da não localização dos confinantes (fl. 

71), foi deferida sua citação editalícia (fl. 94). Ocorre que, o cumprimento 

do ato citatório se deu equivocamente, eis que não houve a indicação dos 

confinantes no respectivo edital de citação (fl. 96).Dessa feita, determino 

a REEXPEDIÇÃO do edital de citação aos confinantes, devendo constar 

sua qualificação existente nos autos. Outrossim, caso decorra in albis o 

prazo para apresentação de resposta pelos confinantes, nomeio, como 

curador especial do requerido, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC.Após a manifestação do curador especial 

(já nomeado à requerida e nomeado aos confinantes caso não se 

manifestem no feito), intime-se a parte Autora e posteriormente o 

representante do Ministério Público para manifestação, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias e conclusos.Intime-se pessoalmente o 

curador especial para manifestar no feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 10 de abril de 2018

Tálata Daiane Limberger BattirolaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141706 Nr: 3898-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Pinheiro Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ribeiro dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do 

mérito, para decretar a interdição de MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, 

nomeando-lhe como curadora sua filha, CELIA PINHEIRO 

WAGNER.Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para 

proceder a inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 

6.015/73.Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do 

§3º do artigo 755 do atual Código de Processo Civil.Isento de custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 21 de 744



despesas processuais, sendo incabível a condenação em verba 

honorária.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

médicos periciais ao Dr. Duarte Antonio Guerra, médico psiquiatra, CRM 

4336, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Dessa forma, 

expeça-se a pertinente certidão e intime-se o médico perito para sua 

retirada em Cartório.Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida 

inscrição no registro civil, arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

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

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 11 de maio de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59266 Nr: 3943-46.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Torres de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda, Rápido Transpaulo 

Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

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

OAB:5868-A, Vitor Camargo Sampaio - OAB:OAB/SP 385.092, 

Winston Sebe - OAB:27510-SP

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 244/248, manifeste-se o exequente, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165262 Nr: 1648-84.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Izabel Correa Molina Trindade, Romero Molina 

Trindade

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

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da tempestividade dos Embargos a 

execução e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112201 Nr: 734-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no 

art. 921, III, do NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer pelo período de 12 

(doze) meses ou prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, iniciará o prazo quinquenal de 

prescrição intercorrente.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128367 Nr: 4261-82.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Dickmann

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do pagamento já realizado de fls. 

188/189, conforme preconiza o artigo 10 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117941 Nr: 5894-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Soares Dalla Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Roberth Marques

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 03 (três) meses.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3)Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113390 Nr: 1925-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3)Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122919 Nr: 1181-13.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Maria Terhorst de Negreiros ME, 

Rosane Maria Tehorst de Negreiros

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANE MARIA TERHORST DE 

NEGREIROS ME, CNPJ: 05689649000185 e atualmente em local incerto e 
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não sabido ROSANE MARIA TEHORST DE NEGREIROS, Cpf: 51322757100, 

brasileiro(a), divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para, querendo, apresentar embargos a 

execução, e o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à 

execução fiscal. BEM(S) PENHORADO(S): Penhora on line realizada 

através do sistema BACEN JUD nos autos em epígrafe, dos seguintes 

bens: a) R$ 572,44 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos) bloqueados e transferidos para a Conta Única; b) R$ 51,10 

(cinquenta e um reais e dez centavos) bloqueados e transferidos para a 

Conta Única; R$ 43,92 (quarenta e três reais e noventa e dois centavos) e 

R$ 8,61 (oito reais e sessenta e um centavos), sendo todas as contas de 

titularidade do executado.

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a recair 

sobre a parte executada.Sem dar ciência à parte contrária, 

providenciar-se-á, via Bacenjud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada até o valor indicado pela 

exeqüente à fl.26.Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 

(vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas 

as partes.Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80).Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com 

urgência para ulteriores deliberações.Outrossim, restando infrutífera a 

tentativa de penhora online, defiro o pedido de consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.Em 

sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente 

para manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 11 de maio de 2018

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 2699-14.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana Gomes

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

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

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

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a Secretaria de Vara acerca do trânsito em julgado da sentença 

de fls.138/139 e conclusos para análise do petitório retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112462 Nr: 1027-29.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:57752 MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 115/117. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença.

2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124539 Nr: 2101-84.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge de Almeida de Oliveira, BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Jorge de Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Michelle Azevedo Filho 

Cezar - OAB:16.239-O

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

OAB:14428-B/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, 

Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

À fl. 204 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

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

mérito. Ainda, pugnou pela expedição de alvará do valor depositado à 

fl.200.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

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

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 
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proceda-se o necessário para a liberação dos valores de fl. 200 em favor 

da Procuradora do autor Jorge de Almeida de Oliveira (dados da conta 

bancária à fl.204).

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137177 Nr: 1494-37.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondina Tereza, Geneci Lucia de Souza, Maria Lourdes 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Vizoli Kopeeski

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE POLÉTTI DE MATTOS 

RODRIGUES - OAB:57175/PR

 Vistos.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, observando o 

prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste nos presentes autos, 

informando se houve, ou não, o cumprimento do acordo entabulado às 

fls.138/143, sendo que em caso negativo deverá pronunciar-se 

requerendo o que entender por direito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 59552 Nr: 4039-61.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Aparecido de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Giuliano Dias de Brito - 

OAB:MS/14400, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 Vistos,

Trata-se de pedido de pedido de cumprimento de sentença para execução 

da obrigação de pagar quantia, devidamente instruído com o cálculo da 

dívida em que a magistrada titular da vara revogou a decisão anterior em 

razão do reconhecido impedimento.

É o relato do necessário. Decido.

 Verifico que já foi providenciada a retificação na distribuição para constar 

que se trata de cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 523 do CPC, determino a intimação do executado para, 

em 15 dias, pagar o débito, sob pena de acréscimo de multa de dez por 

cento e honorários advocatícios no mesmo patamar. Efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Não havendo o adimplemento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se dos atos de expropriação.

Decorrido o prazo para o adimplemento, vista à parte exequente para 

manifestação no lapso temporal de 10 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111627 Nr: 121-39.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Avancini, Ari Tenutti, Antonio José 

Bispo, José Benjamin da Silva, Vivaldo José dos Santos, Zenaldo José dos 

Santos, Joaquim Rodrigues da Silva, Luiz Maslawski, João Batista da 

Fonseca

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte Requerente para que, dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º 

do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO 

do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137731 Nr: 1750-77.2016.811.0007

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Marcos Beregula, Cleonice Acosia Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Hackbarth - 

OAB:20485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista os termos da decisão de fl. 66, já transitada em julgado, 

bem como considerando a certidão de fl. 68 determino a remessa dos 

autos ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 1847-29.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida, na pessoa do Defensor Público, a fim de que, 

nos moldes do § 1°, do art. 437 do CPC manifeste-se acerca da decisão 

de fls. 69, bem como referente à certidão de fls. 78/81, impugnando o que 

entender por direito, no prazo de 15 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 5045-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Benedita dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.5) Caso 

decorra o prazo de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (nCPC, artigo 535, §3, incisos I e 

II).6) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 24 de 744



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22352 Nr: 522-24.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Botura e Leite Ltda, MARIA TEREZINHA 

MONTEIRO LEITE, MARISANI TEREZINHA BOTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 76 e, DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro 

no art. 921, III, do NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias ou prévia manifestação da parte interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 dias, dê prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 802-92.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Della Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:4342-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

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

manifeste acerca do petitório de fls. 117/120 c/c docs. 121/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 3056-23.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella, 

Doraci Turella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a Secretaria de Vara a decisão de fls.161/162, observando o 

cálculo indicado à fl.182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 7520-22.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oi S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

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

Civil.Custas processuais já recolhidas, pelo que, condeno a Autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, incidente 

correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento.Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, caso não haja a solicitação de cumprimento de 

sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 6006-05.2012.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPdS, ELMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando A. Santos - 

OAB:SP 192.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para exonerar o 

autor EDIVAL PEREIRA DA SILVA do dever de prestar alimentos aos filhos 

EDRIAN MONTEIRO PEREIRA DA SILVA E EDRIANA LÉLIA MONTEIRO 

PEREIRA DA SILVA e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando 

SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 

3º do art. 98 do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, e 

considerando que o autor está atualmente com 77 anos e encontra-se 

aposentado, OFICIE-SE o INSS para que suspenda eventual desconto de 

sua aposentadoria relativo à pensão alimentícia aos requeridos EDRIAN 

MONTEIRO PEREIRA DA SILVA E EDRIANA LÉLIA MONTEIRO PEREIRA DA 

SILVA e, ao arquivo com as baixas pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113032 Nr: 1605-89.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do autor nessa solenidade, e 

considerando-se a ausência injustificada do requerido, homologo o pedido 

de desistência e julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Isento o autor de pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, vez que beneficiário da gratuidade de justiça.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107056 Nr: 2403-84.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139925 Nr: 2912-10.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Rodrigues dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116723 Nr: 4901-22.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvan Costa Pereira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 5478-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Nogueira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Proceda-se a Secretaria de Vara o necessário para expedir a 

RPV/PRECATÓRIO no sistema indicado à fl.140.

 2) Considerando o pedido da perita quanto ao pagamento de honorários, 

consigno que fora devidamente requisitado junto AJG cf. fls. 86/87.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 4432-10.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odercio de Paula Ribeiro, Julio Pelissari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8.341 MT

 Vistos.

Trata-se de petição de habilitação para aceitação de herança pelo credor 

em nome de herdeiro renunciante, proposta por ODERCIO DE PAULA 

RIBEIRO em face do ESPÓLIO DE LOURDES MARIA PELISSARI.

Entre um ato e outro, às fls. 187/188 as partes apresentaram acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

É o relatório.

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

celebrado entre as partes, fls. 187/188, e DECLARO extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil.

 Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

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

 Tendo em vista a desistência expressa do prazo recursal, DESDE JÁ 

SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, 

ÀS EXPENSAS DA PARTE REQUERIDA. Após, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121370 Nr: 230-19.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciano da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

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

prazo de 30 dias.

 Elendi Ferreira Canivarolli

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117517 Nr: 5559-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Sileni Aparecida Colombo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

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

prazo de 30 dias.

 Elendi Ferreira Canivarolli

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 6131-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice de Fátima conde

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

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

prazo de 30 dias.

 Elendi Ferreira Canivarolli

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63275 Nr: 3092-70.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em cumprimento ao disposto no Art. 2° da LEI nº 13.463/17, INTIME-SE a 

parte exequente acerca da certidão de fl. 226, cientificando-a de que 

poderá requerer nova expedição de requisição de pagamento.

 Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos planilha atualizada do débito.

 Após, conclusos para análise do pedido de penhora.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103315 Nr: 5029-13.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Machiner de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Salles Junior - 

OAB:11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116129 Nr: 4379-92.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Eduardo Chalfin - OAB:53.588/RJ, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7.627-A

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação .

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

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

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109244 Nr: 4734-39.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Filho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

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

5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão 

ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

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

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

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

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

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

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

Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117517 Nr: 5559-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Sileni Aparecida Colombo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

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

o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios 

deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

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

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

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

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

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

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

Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117172 Nr: 5282-30.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA IZABEL DONADI CARDOSO

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao médico 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 09h:00 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida às fls.32/33

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47641 Nr: 7197-95.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Biolchi
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Navarro Soares, Keila Teixeira 

de Gois, Paraná Automóveis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

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

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

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dia dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63767 Nr: 3748-27.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assaf & Assaf Ltda - EPP, Automoto 

Automóveis e Motos do Amapá Ltda, Volkswagen do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

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

OAB:9315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Daniela Borges Freitas - OAB:11.609-A, 

Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, QUELI FERNANDA DE 

FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT, Ricardo Gonçalves Santos - 

OAB:421A AP

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120936 Nr: 8185-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Helio Avancini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerida, por 

meio do seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do alvará eletrônico de fl. 228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119093 Nr: 6795-33.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Raimundo Machado

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas à fl. 150, 

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

honorários sucumbenciais e contratuais.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143254 Nr: 4756-92.2016.811.0007

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Sayuri Ono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenita Kroker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Processo isento de 

custas e honorários, “ex vi” das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal 

e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120950 Nr: 8198-37.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Siqueira da Luz

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 161/163. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.
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4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165999 Nr: 2018-63.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gazin Industrial e Comercio de Móveis e 

Eletrodomésticos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:33.389-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138299 Nr: 2059-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS, Welissandra Rodrigues Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

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

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Vistos.

À fl. 195 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

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

mérito. Ainda, pugnou pela expedição de alvará do valor depositado à 

fl.194.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

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

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores de fl. 194 para a 

conta bancária de fl.115.

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123880 Nr: 1770-05.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raul da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

05/06/2018, às 10:30hr, que será realizada no Centro de Especialidades 

Médicas, na Rua B, Setor B.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 6311-52.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Ortega Nascimento, Carina Vieira 

Cardoso dos Santos

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137084 Nr: 1444-11.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Marques dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o 

pedido da presente ação, condenando a Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º deste mesmo Códex, eis que se trata de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.INTIME-SE a parte autora, 

através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

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

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34507 Nr: 7-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Gimenes Machado

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo o 3º parágrafo da sentença de fl.247, portanto, expeça-se alvará 

do valor de fl.250v para a conta indicada a fl.244.

No mais, cumpra-se cf. sentença de fl.247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 101895 Nr: 3404-41.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lemes do Prado

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, determino o CANCELAMENTO da RPV de 

fl.112.

 Expeça-se nova RPV, com o valor de R$ 1.116,49, homologado à fl.105v.

Cumpra-se expedindo e certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 5217-06.2012.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madetorres, Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Tendo em vista que o primeiro pedido de dilação de prazo para promover o 

autor o devido andamento no feito, deferido à fl. 300, data de 01 ano atrás 

(fl. 299), CONCEDO o prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias para a 

parte pugnar o que entender por direito.

 Transcorrido in albis o prazo fixado, CERTIFIQUE-SE, e, 

independentemente de novo despacho, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95109 Nr: 3437-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilene Alves Conceição, Jackson Torres de 

Moura

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

Colonização Ltda - EPP, Francisco Marques de Oliveira, Rogério Vitor de 

Oliveira, Marinho de Arruda Ortega, Maria Aparecida Marcato, Elza 

Geralda da Silva, Gilcinéia Silva do Nascimento Rufino, Simone Costa 

Soares Gonçalves, Maria Anita Pereira de Mello

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, José Valnir Texeira 

- OAB:3624/MT

 Vistos.

Considerando que a parte autora cumpriu a determinação de fl. 136, 

juntando a inicial legível às fls. 143/145, DESIGNO audiência instrutória 

para o dia 22 de agosto de 2018, às 14:00horas.

 Outrossim, defiro o pedido de fl. 142 e substituo a testemunha Maria 

Aparecida Marcato por Maria de Lourdes de Souza, a qual deverá ser 

intimada no endereço ali indicado.

 No mais, cumpra-se cf. decisão de fls.126/127, observando a data da 

audiência instrutória acima designada e a testemunha substituída.

 Cumpra-se expedindo e certificando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3497 Nr: 177-68.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518

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

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

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142481 Nr: 4363-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Camargo

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl.79, em que a parte exequente 

concorda com os cálculos apresentados pela executada, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 76.

 OFICIE-SE o presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 

que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do 

art. 535, do NCPC. Depositados os valores pertinentes, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ JUDICIAL para as conta indicadas às fls. 79/v e 81, observando 

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

sucumbenciais e contratuais, estes, no percentual de 30% conforme 

contrato anexado à fl. 80.

 Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2155 Nr: 123-39.1996.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multidragas Indústria Comércio de Equip. 

Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Ante a certidão de fl.223, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 124004 Nr: 1839-37.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemiro Flores Marcolam, BCNFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-b/MT, Cintia Viegas de Almeida Caffaro Gonçalves - 

OAB:36766/GO, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT, 

Rachel Fischer P. C. Menna Barreto - OAB:248.779/SP

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

dos requerentes, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos danos 

materiais comprovados nos autos (fls. 50, 68 e 70/71), no importe total de 

R$ 12.045,86 (doze mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), 

com correção monetária a partir da data de cada efetivo prejuízo 

(08/10/2013, 30/10/2013, 10/10/2013 e 23/10/2013, respectivamente), nos 

termos da Súmula 43 do STJ e juros de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a demandada, a pagar o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando a quantia 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em parcela única, com juros 

moratórios a partir do evento danoso e correção monetária, desde o 

arbitramento, tudo conforme acima exposto.CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no § 2° do art. 85 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125080 Nr: 2421-37.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Antonio Alves da Silva - OAB:19004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho Martins 

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98697 Nr: 7081-16.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 1883-71.2006.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Pelissari, Antonio Rubens Pelissari, Valdelice 

Manchado Pelissari, Henrique Irineu Pelissari, Jorge Luiz Arcos, Aparecida 

Elisabeth Pelissari Arcos, Margaret Aparecida Pelissari, Gilson de Lima 

Rodrigues, Elizeu Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 153 e, por conseguinte, NOMEIO como inventariante 

MARGARETE APARECIDA PELISSARI RODRIGUES, independentemente de 

compromisso, nos termos do art. 664, do CPC.

Após o cumprimento das determinações nos autos em apenso (Cód. 

108974 e 112142), voltem-me os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132566 Nr: 6568-09.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade & Bastos Assessoria de Cobrança Ltda EPP

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Timótio Pereira Bastos - 

OAB:2.930/RO, Jonatas da Silva Alves - OAB:6882

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

sentença prolatada, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos à fl. 

123, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

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

próprios fundamentos.Intime-se a parte autora na pessoa de seu patrono 

e a Embargada pessoalmente. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126741 Nr: 3409-58.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Tendo em vista o recebimento dos Embargos interpostos, com efeito 

suspensivo, determino a vinculação dos valores constritos à conta única.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110447 Nr: 6021-37.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Bertan Rodrigues

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 Vistos.

 Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais em fase de 

Cumprimento de Sentença proposta por Mauro Bertan Rodrigues, em 

desfavor de Rede- Centrais Elétricas Matogrossenses s/a, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 133 a Requerida peticionou informando que o débito foi quitado em 

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

mérito.
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Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexiste penhora nos autos.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105756 Nr: 1004-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira, Maria Eunice de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Budke Lage - 

OAB:14710/MT, Jorge Augusto Trevelin - OAB:16910/MT

 Vistos.

Considerando o erro material constante da decisão de fls. 127/128, que 

determinou o desbloqueio do valor excedente de R$ 37.480,00, incidente 

sobre a conta poupança da executada, REVOGO referido dispositivo para 

fazer constar a determinação de desbloqueio do valor de R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) do total de R$ 57.306,84 

bloqueados (fl. 139).

No ponto, tendo em vista que já houve a vinculação do valor de R$ 

37.480,00, conforme fl. 145 e desbloqueio do valor de R$ 19.826,84 (fl. 

139), EXPEÇA-SE alvará em favor da executada, no importe de R$ 

17.653,16 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezesseis 

centavos) e em relação ao exequente, determino a expedição de alvará no 

valor de R$ 19.826,84 (dezenove mil, oitocentos e vinte e seis reais e 

oitenta e quarto centavos).

Conta do exequente indicada à fl. 146 e da executada, a mesma conta 

poupança objeto do bloqueio (fl. 88).

Intimem-se.

CUMPRA-SE, após preclusa a presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68338 Nr: 1305-69.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

CHAMO o feito à ordem.

Tendo em vista o acordo realizado entre as partes, conforme fl. 183-186, 

REVOGO a decisão de fl.176-180.

Compete destacar que o advogado representante da parte requerente, 

signatário do acordo supracitado, tivera sua procuração revogada pela 

requerente, conforme consta à fl.122.

Entrementes, houve posterior ratificação do referido acordo pela parte 

autora à fl. 204.

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

acordo de fls. 176-180.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/15).

Defiro o pedido de fl. 204 e determino ainda, que seja expedido o alvará 

judicial, visto anexado o comprovante de depósito nos autos à fl. 186.

Intimem-se.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, após a 

expedição e liberação do alvará judicial, determino o arquivamento do 

presente feito, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106833 Nr: 2161-28.2013.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdSB

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 394/395. EXPEÇA-SE ofício para a averbação 

pleiteada, conforme acordo homologado (fl. 383), consignando que 

referido ato deverá ser realizado às expensas da parte autora, com o 

pagamento dos emolumentos e tributos pertinentes.

Outrossim, tendo em vista a presente ação já ter sido sentenciada e, por 

conseguinte, ter saído da Meta para julgamento constante do Sistema 

Apolo, PROCEDA a Secretaria de Vara a retirada da etiqueta 

identificadora.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106559 Nr: 1865-06.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royce Connect Ar Condicionado para Veículos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Gildo da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT. - 

OAB:130.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos do réu e, por conseguinte, nos 

termos do art. 702, § 8º, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o 

valor do título ser CORRIGIDO monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, 

desde o ajuizamento da demanda, bem como ACRESCIDOS dos juros 

legais de mora, na base o índice de 1% ao mês, a partir da 

citação.CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.CIÊNCIA à 

Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa 

no Cartório Distribuidor. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 19761 Nr: 3457-71.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Segemat Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO 

e DECIDO. Inicialmente, justifico a ausência de intimação da parte 

executada para manifestação quanto aos presentes aclaratórios, eis que, 

devidamente citada nos autos executivos (fl. 76), não ofertou Embargos 

ou apresentou qualquer manifestação no feito (fl. 77). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada padece de erro 

material, eis que não houve a apreciação do pedido de fl. 140/141 (autos 
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executivos), visando à constatação in locu quanto à 

existência/funcionamento da empresa executada e consequente 

existência de bens penhoráveis. Ademais, quanto ao sócio Marcos 

Pelegrini Pereira, já houve o deferimento de sua inclusão no pólo passivo 

da lide (fl. 90), bem como a respectiva citação (fl. 91v), decorrendo in albis 

o prazo para manifestação (fl. 92). Ainda, no que se refere à dissolução 

irregular da empresa executada, justifica-se o redirecionamento da 

execução fiscal, o qual independe de prévio incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A 

existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 

empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à 

pessoa do sócio. (AI 101363/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009) ISTO POSTO, JULGO 

PROCEDENTES os presentes Aclaratórios e REVOGO a decisão de fl. 06. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Intime-se. Preclusa esta decisão, 

ao arquivo, com as baixas pertinentes.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011011-61.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA AMANCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID - 13167168, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 14 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001070-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SATURNINO MEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

a d v o g a d o ,  d o  i n t e i r o  t e o r  d o  I D  n º 

13169942/13170122/13170136/13170144/13170151, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 03 (três) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000754-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

a d v o g a d o ,  d o  i n t e i r o  t e o r  d o  I D  n º 

13147001/13147019/13147030/13147056, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001368-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO FREITAS PACHECO 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., MULTIPLUS S.A. 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Compulsando os presentes autos, verifico que o pedido, 

especificamente o item “d”, não decorre logicamente dos fatos narrados 

na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão de sua 

inépcia, o que faço com fundamento no art. 330, I, do Código de Processo 

Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo código. Sem 

custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, 

caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE EVA PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSOLBIKES COMERCIO E REPAROS DE BICICLETAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001387-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRIELE EVA PERES DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOSSOLBIKES COMERCIO E REPAROS DE 

BICICLETAS LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e 

em nome da parte, ou se for o caso, documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 11 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO POSSIDONIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001385-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIO POSSIDONIO DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito movida em 

desfavor de instituição financeira, na qual a parte autora informa a 

existência de bloqueio judicial em sua conta salário, bem como questiona a 

ausência de informação sobre o referido bloqueio, requerendo a 

concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio e, ao final, a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento 

de danos morais. Analisando os documentos que instruem a petição inicial, 

verifico que a instituição financeira ré informou ao autor que os bloqueios 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e de R$ 12,00 (doze reais) são de 

origem judicial, e foram feitos no bojo de processo identificado com o 

código 38948. Com a finalidade de entregar à parte a tutela jurisdicional 

adequada, esta magistrada formulou consulta ao sistema informatizado 

BacenJud e constatou que realmente o valor bloqueado trata-se de 

bloqueio judicial elaborado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara. 
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Dessa forma, resta evidente que o pedido formulado pela parte autora de 

declaração de inexistência de débito carece de interesse processual, uma 

vez que a instituição ré, ao cumprir a ordem judicial de bloqueio de ativos, 

agiu na qualidade de mandatária, não cometendo, pois, ato ilícito capaz de 

ensejar declaração de inexistência de débito, muito menos ensejar 

condenação por danos morais. Com a confirmação de origem do bloqueio 

judicial que atingiu valores na conta bancária do requerente, torna-se 

inviável o prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que o 

mérito acerca da validade do bloqueio deve ser discutido nos autos de 

origem. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, inciso III, do CPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por ausência de interesse processual e, por 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

conforme artigo 485, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Cancele-se a audiência de 

conciliação. Intime-se a parte autora. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA MACARONELLI CARDOSO BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001349-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIDINEIA MACARONELLI 

CARDOSO BELLO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., LOJAS RENNER 

S.A. Vistos. Considerando que o comprovante de endereço não está no 

nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer 

documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel 

constante do referido comprovante, intime-se a requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA FERREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000868-98.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: MARIA NEUZA FERREIRA DA CUNHA Vistos. Indefiro o 

pedido formulado pelo credor constante do Id. 9743758, a fim de que este 

Juízo diligencie com o escopo de obter informações sobre o atual 

endereço do executado, eis que trata-se de diligência que compete à parte 

e não ao Estado-Juiz. Ademais, a diligência pretendida pelo autor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, INTIME-SE o 

autor para, em 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do devedor, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 101310 Nr: 7319-27.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mastrangelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5341

 .Primeiramente, é de bom alvitre asseverar que os fatos relacionados na 

presente exordial acusatória ocorreram na Cidade e Comarca de 

Cuiabá/MT, durante meados e 2009 a 2011, local no qual, a Sra. Nair, ora 

genitora das vítimas residiam à época dos fatos.27.Nessa perspectiva, 

entendo que a competência jurisdicional o feito em análise segue à regra 

do inciso I, do art. 69, do Código Penal.28. Não obstante, ainda que não 

soubesse o local da infração, aplica-se, então, o inciso II, do artigo 

supracitado c/c art. 72, do CPP, ao dizer que, não sendo conhecido o lugar 

da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do 

réu, pois, o domicílio e a residência do denunciado é, e sempre foi, 

conforme afirmado pela defesa, na Comarca de Cuiabá/MT.29.Assim, não 

me resta outra alternativa senão o acolhimento da presente preliminar, que 

ora analiso, a fim de conhecer a incompetência deste Juízo, nos termos do 

art. 69, incisos I e II c/c art. 72, do CPP. 30.Ante ao exposto e por tudo que 

dos autos consta, ACOLHO a PRELIMINAR de incompetência arguida pela 

defesa e consequentemente DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 

Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar o 

presente feito e DECLINO a competência ao Juízo Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, foro competente, nos termos do art. 69, incisos I e II c/c art. 70 

e art. 72, ambos do CPP.31.REMETAM-SE os autos à Comarca de 

Cuiabá/MT, grafando nossas melhores homenagens, anotando-se na 

distribuição às baixas de estilo.32.DEIXO de analisar as demais preliminar, 

ante o reconhecimento da incompetência deste Juízo.33.Cumpra-se 

expedindo o necessário.34.Às providências. Alta Floresta/MT, 20 de 

março 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 138466 Nr: 2134-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Seiki Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Processo n.º 2134-40.2016.811.0007

Código 138466

5ª Vara

VISTOS ETC.

Analisando a petição de fls. 131/139, bem como os documentos carreados 

às fls. 141/152, entendo que a designação de audiência admonitória é 

medida que se impõe para melhor análise e deliberação.

Assim, RESIGNO audiência admonitória para o dia 09 de abril de 2018, às 

18:00 horas.

De outro norte, considerando as circunstâncias do caso em apreço, 

DETERMINO a imediata expedição de Alvará de Soltura, devendo ser posto 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

 Intimem-se.

Ciência ao parquet.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 06 de abril de 2018.

 ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64653 Nr: 4274-91.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angélica de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dakari Fernandes 

Tessmann - OAB:32.548/GO

 “VISTOS ETC. Considerando as inquirições nesta solenidade DECLARO 

encerrada a instrução probatória e DETERMINO vista dos autos as partes 

para apresentação de memoriais finais, no prazo legal. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.”
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6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001270-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONICE ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987 - CENTRO 

- TELEFONE: (65) 35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIA 

Intimação do(a) procurador(a) da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar um depósito identificado com o código do processo 

referente a condução do(a) oficial(a) de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

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

posterior cumprimento do ato deprecado. Assinado Digitalmente MARCIA 

CRISTINA MURAWSKI Técnica Judiciário

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001298-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO OAB - MG55283 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA Intimação do(a) 

procurador(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

um depósito identificado com o código do processo referente a condução 

do(a) oficial(a) de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

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

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato deprecado.

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001293-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO OAB - MG55283 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA Intimação do(a) 

procurador(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

um depósito identificado com o código do processo referente a condução 

do(a) oficial(a) de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

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

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato deprecado.

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

Processo Número: 1001631-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. V. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001631-65.2017.8.11.0007 JULIO AUGUSTO VIEIRA 

MANTOVANI CAROLINE OLIVEIRA MUNIZ IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 14 de maio de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002062-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

KATIA MARGARETH LOTTI OAB - 020.335.761-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002062-02.2017.8.11.0007 J. L. B. MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 de maio de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0018138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000232-98.2017.8.11.0007 ROSICLEIA DOS PASSOS 

DALESSANDRO AUGUSTO DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 14 de maio de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003363-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK MORAES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003363-81.2017.8.11.0007 IGOR PATRICK MORAES BATISTA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 de maio de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LEITE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003362-96.2017.8.11.0007 EVA LEITE DE ARAUJO 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 de maio de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILAURA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003530-98.2017.8.11.0007 ILAURA MARIA DA SILVA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 de maio de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161143 Nr: 6682-74.2017.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Rodrigues-Espólio, Renilda Brito Lima 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Spiller

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

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

 Assim, DEFIRO a liminar pleiteada para o fim de DETERMINAR a 

REINTEGRAÇÃO da parte autora na posse do imóvel descrito na 

inicial.AUTORIZO reforço policial, se for necessário, devendo a polícia e 

os servidores agirem com equilíbrio e circunspeção, devendo, neste caso, 

ser requisitado efetivo junto ao responsável pela Polícia Militar neste 

Município, nos termos do art. 472 da CNGC.CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido acerca desta decisão, para, querendo, contestar, no prazo de 

quinze (15) dias (parágrafo único do art. 564, do CPC), consignando-se 

que não contestada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados na 

inicial. INTIME-SE a parte autora acerca da presente decisão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144055 Nr: 5220-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferraz dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

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

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

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

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108117 Nr: 3541-86.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Cleunice Ines de Santana

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que já foram expedidos os alvarás judiciais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137105 Nr: 1462-32.2016.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Oliveira Evangelista, Itamar de 

Oliveira Evangelista, Joselaine Aparecida dos Santos, Poliana Borges de 

Oliveira, Ademar de Oliveira Evangelista, Vanilda Santos Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Fernando de Souza 

Lopes - OAB:103256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Inexistem preliminares e questões processuais pendentes a serem 

decididas, bem como as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, declaro o feito saneado.Por entender 

necessário, DEFIRO a produção de prova testemunhal, bem como o 

depoimento pessoal das Partes.FIXO como pontos controvertidos: a) a 

existência ou não de posse pelo Autor e a sua respectiva delimitação; b) o 

esbulho da posse; c) a aquisição do imóvel pelos Requeridos e c) a 

existência de invasão e a data da ocorrência. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 

14h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120247 Nr: 7683-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

Moura

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

OAB:13311/MT

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

Oliveira - OAB:19520/O

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 75. INTIME-SE a Parte Executada, por meio de seu 

advogado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

pagamento do débito executado, conforme planilha de fl. 76.

Em caso de inércia da Parte Executada, INTIME-SE o Exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dê regular prosseguimento ao feito, 

manifeste-se nos autos pugnando pelo que entender ser de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41474 Nr: 1708-77.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pereira da Mata

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 5432-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.M. Comércio de Pneus Ltda, Wanderlan 

Pereira da Silva, Otaviano Pereira da Silva, Izabel Pereira da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 154, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2216 Nr: 59-24.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Amaro Comércio Importação e 

Exportação Ltda

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

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia Dias Cesco 

Lopes - OAB:121.853-SP

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fls. 165/166).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III do 

CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.
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Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34528 Nr: 15-92.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria Lizete Reffatti Zinelli

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 142/143, CERTIFIQUE-SE a Escrivania se 

já houve a expedição de alvará judicial referente aos honorários de 

sucumbência.

Em caso negativo, defiro desde já o pedido de expedição de alvará 

referente aos honorários sucumbênciais, devendo tais valores serem 

depositados em conta da Patrona da Parte Autora, devendo a mesma, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar os dados bancários necessários para 

depósito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120206 Nr: 7655-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton dos Santos Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

OAB:13182-B/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT

 Vistos.

Tendo em vista que já houve a expedição de alvará judicial, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença sem que tenha sido impugnada.

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132527 Nr: 6538-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Tozi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a Parte Autora manejou recurso de apelação.

Por não ter sido realizada a citação da parte requerida, desnecessária sua 

intimação para apresentar contrarrazões, nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial:

 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ

DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA 

DA CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR 

CONTRA-RAZÕES. 1.Os embargos de

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Indeferida a petição inicial sem que

houvesse citação do réu, desnecessária se torna sua intimação para 

apresentar contra-razões, já que ainda não efetivada

a relação processual. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no 

RMS: 15989 RJ 2003/0034815-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento:17/08/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 25.04.2007 p. 29.)

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

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

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

CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68615 Nr: 1580-18.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Veramonte

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inércia do Patrono da Parte, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias, até manifestação da parte 

interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106261 Nr: 1553-30.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Fernando Bueno

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais (fl. 127), devendo referido valor ser 

depositado na conta indicada à fl. 121.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora a respeito do PRC expedido em 

relação ao valor principal.

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, transferindo as 

quantias para as contas da autora e de seu causídico (honorários 

contratuais no patamar de 40%).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 137725 Nr: 1746-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Parte Autora, por meio de sua patrona, para, no prazo de 05 

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

judicial (banco, agência, número da conta e CPF).

Deverá a Patrona apresentar seus dados bancários de sua Cliente.

Com a apresentação dos dados bancários, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores, transferindo as quantias para as contas do 

autor e de seu causídico (honorários contratuais e sucumbenciais).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70006 Nr: 2978-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Comércio e Transportes Ltda, 

Mauro Lucio de Andrade

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S. A. em face da sentença proferida às fls. 606/607.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve sua 

desídia na prática dos atos processuais que lhe incumbiam, pelo que, deve 

ser revogada a sentença embargada.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127711 Nr: 3924-93.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Soares Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba s. a., Extraluz Moveis e 

Eletrodomêsticos Ltda-EPP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O, Renato de Britto 

Gonçalves - OAB:144.508-SP

 Vistos.

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

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

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

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

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 238, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6733-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Oliveira de Carvalho

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 39 de 744



moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 167/168, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98947 Nr: 381-87.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aurélio Armond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 105, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166291 Nr: 2172-81.2018.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDC, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

COLHA-SE parecer do Ministério Público Estadual, após, voltem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113371 Nr: 1906-36.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

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

Correia ), Jonatas Godoi Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 102, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139862 Nr: 2870-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Lucio da Silva Ferreira dos Santos

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

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

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

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

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 3064 Nr: 27-87.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Luiz Alceu Zolli, Vicente 

Agustinho Carlos, Maria Antonia Longhini Carlos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Franssiely Longhini 
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Carlos Possamae - OAB:19968/O MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 174).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17766 Nr: 43-80.1993.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Luiz Alceu Zolli, Vicente 

Agustinho Carlos, Maria Antonia Longhini Carlos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 197).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12375 Nr: 1013-02.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdEAeA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, João Ricardo Moreira - OAB:7881, Rubia Nery Ribeiro 

Guimarães - OAB:6.475, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, 

Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl.165, INTIME-SE a Exequente, via remessa dos 

autos, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir 

da intimação. Conste-se que, caso a Exequente não se manifeste no 

prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45770 Nr: 5644-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Soares da Cruz & Cia Ltda, Ana Paula da 

Cruz Pinheiro Bortolomei, Paula Marilza Soares da Cruz, Tomas Aquino 

Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 1123, de acordo com o artigo 845, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, procedi a restrição de 

transferência dos veículos descritos à fl. 1123 nos próprios autos, via 

sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo.

De acordo com o artigo 845, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

expeça-se mandado de penhora dos veículos descritos à fl. 1123, 

devendo serem encontrados no endereço descrito na inicial.

Os bens a serem penhorados devem ser avaliados e depositados em 

poder da Parte Executada, que assumirá o encargo de depositária fiel do 

bem e exercerá o ônus de guardar e conservar dos veículos, bem como 

de não dispor dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário 

infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte executada.

Determino que seja realizada a alteração na capa dos presentes autos, 

bem como no sistema Apolo, devendo constar, também como Executados 

os Sócios Ana Paula da Cruz Pinheiro Bortolomei, Paula Marilza Soares da 

Cruz e Tomas de Aquino Pinheiro Filho.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113648 Nr: 2160-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Rogieri de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renate Anna Wellmann da Riva - Espolio, 

Ariosto da Riva Neto, Ludovico Wellmann da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão de Matos Junior - 

OAB:13847/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 101/103, INTIME-SE o Exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos Autos, requerendo pelo 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123940 Nr: 1806-47.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Cordeiro da Cruz

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 152, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 59/60.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 275808 Nr: 4596-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Clinica Terapêutica Recomeçar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 1. INTIME-SE o Advogado subscritor da manifestação de fl. 11, para no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar a Procuração Original assinada pela 

outorgante, ou declarar a autenticidade daquela apresentada à fl. 12, na 

forma do art. 425, incisos IV e VI, do CPC/2015.

2. Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277407 Nr: 5676-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmir Boneti Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise em momento 

oportuno.13.CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal, fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 

e 344 do CPC/2015.14.Expeça-se o necessário.15.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205115 Nr: 6651-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daguimar Bueno de Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Diante do interesse do requerido em transacionar com a requerente 

acerca do objeto da lide, demonstrado em petição de fl. 103, DEFIRO o 

pedido retro, e DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 

17.07.2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, em observância ao 

disposto no art. 3º, § 3º, CPC/15.

2. Ante o exposto, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103622 Nr: 8626-67.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. C. T. Borges ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luceia Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS em face de W C T BORGES - ME.

2. Conforme extrai-se das fls. 16v, 22, 36v, 51v, 58 e 74, até então, todas 

as tentativas de citação do executado foram infrutíferas.

3. À fl. 77, pugnou o exequente pela citação por edital do executado.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é 

imprescindível a realização de diligências para a citação do executado, 

sendo a citação por edital cabível somente após restarem infrutíferas 

todas as tentativas de localização do devedor (Súmula 414, STJ).

5. In casu, todas as tentativas de citação do executado, tanto via correio, 

quanto por diligência dos oficiais de justiça, foram infrutíferas.

 6. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 77 e DETERMINO a citação 

editalícia dos executados W. C. T. BORGES - ME, nos termos do despacho 

inicial, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser publicado na forma do art. 8º, 

IV, da Lei 6.830/80.

7. Decorrido o prazo ou apresentados os embargos do devedor, 

INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95608 Nr: 516-79.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Alves Tintas, Rosimeire Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de R P ALVES TINTAS.

2. À fl. 90 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito.

3. Consta certidão informando que o autor foi intimado e permaneceu 

inerte, vide fl. 93.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte requerente que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

 6. Dessa forma, diante do manifesto desinteresse do Requente pelo 

regular andamento do feito e, considerando que o processo não pode se 

eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias (§1º, art. 485, CPC).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181350 Nr: 3216-86.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Roberto Ribeiro de Paula, Selma Cândido Cardoso 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:21.004-e, Roberta Soares São José - OAB:GO 31.848, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, art. 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277231 Nr: 5567-90.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assecon - Assessoria e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubinaldo Maia Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte Autora instrua o feito com cópia das declarações de imposto de 

renda de pessoa jurídica dos 3 (três) ultimos anos, para comprovação da 

necessidade do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2.Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 12262-02.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina de Jesus Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, art. 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262025 Nr: 14261-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amália Bonfim Queiroz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Equivoca-se o Exequente ao pleitear, antes mesmo da citação, a 

penhora de valores via Bacenjud.

2. Em apertada síntese, o CPC/2015 não permite a penhora antes da 

citação, mas, tão somente, que haja constrição de bens de natureza 

acautelatória desde que preenchidos determinados requisitos para a tutela 

de urgência, seja de forma específica (art. 830, CPC/2015) ou de forma 

genérica (art. 301, CPC/2015).

3. Diante disso, INDEFIRO o pedido de fls. 36/37.

4. Ademais, tendo em vista que incumbe ao Autor promover as diligências 

necessárias para viabilizar a citação e não se demonstrou o esgotamento 

das diligências nesse sentido, INTIME-SE o Exequente para que promova a 

citação do Requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96182 Nr: 1103-04.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200951 Nr: 4357-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vainer Ormindo Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do requerido.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

4.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207263 Nr: 7901-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Furtuoso Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081

 Vistos.

1. EXPEÇA-SE alvará em favor da autora para levantamento dos valores 

bloqueados à fl. 115-v.

2. Outrossim, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud 

dos ativos encontrados em nome do requerido.
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3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

4. Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190839 Nr: 10906-69.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201189 Nr: 4501-80.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. R. Dias Auto Peças, Agnaldo Jose 

Rodrigues Dias

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226476 Nr: 6759-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. S. A. Oftalmologia S/A, Jefferson Marques Agnesini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme decido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Especiais Repetitivos de números 1.692.023, 1.699.851 e EREsp 

1.163.020, DETERMINO a suspensão do processo, até o enfrentamento da 

matéria por aquela Corte Superior.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 248999 Nr: 5539-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSM, JRSM, WCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:MT 14.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:9.579-B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 DESPACHO

(Cód. 248999).

Vistos, etc.

1. Em consulta realizada junto ao website do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso é factível verificar que a sentença contida no processo n° 

5251-48.2016.811.0004 foi reformada pelo referido Tribunal, conforme se 

infere da ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

“EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL” - TRATAMENTO 

NEUROCIRÚRGICO - INCLUSO TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E 

FISIOTERAPÊUTICO ATÉ A TOTAL REABILITAÇÃO DA CRIANÇA - 

DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO - PROCEDIMENTO DESCARTADO PELO 

MÉDICO ASSISTENTE - EM IMPUGNAÇÃO FOI REQUERIDA A 

DISPONIBILIZAÇÃO ANUAL DO EXAME DE AGIOTOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA - DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÃO ARTÉRIO 

VENOSA - SENTENÇA QUE CONDENA OS ENTES PÚBLICOS QUANTO AO 

NOVO PEDIDO SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DOS REQUERIDOS 

- REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MANUTENÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 329, INCISO II DO NCPC - APELO 

DO ESTADO PROVIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1. O pedido e a causa de pedir da ação podem ser alterados pelo 

autor, desde que haja consentimento do réu ou desde que seja 

oportunizada a sua manifestação, no prazo e na forma do artigo 329, II do 

CPC. 2. Ausentes o consentimento e não oportunizada a manifestação da 

parte adversa, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 3. 

Apelo provido.

2. Assim sendo, com fulcro na inteligência extraída do art. 520, do CPC, 

DETERMINO que as partes, no lapso temporal de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se no que concerne a indigitada reforma.

 3. Intime-se.

4. Após, faça conclusos.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 14/05/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 58814 Nr: 2214-62.2006.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Torixoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 
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Almeida, Mariney Neves Dias Inez de Almeida, Eliana Figueiredo Inêz de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco de Rezende - 

OAB:GO 40.974

 DESPACHO

(Cód. 58814).

Vistos, etc.

1. Uma vez deitada decisão saneadora no bojo dos autos, a parte 

requerida Eliana Figueiredo Inez de Almeida aportou no feito recurso de 

apelação, pugnando pela reforma da sentença e de forma subsidiária, 

requer o reconhecimento do pedido de caducidade do decreto municipal, 

bem como nulidade do ato expropriatório ante a pretensa impossibilidade 

jurídica do pedido.

 2. Pois bem, é trivial que o recurso de apelação mira reformar ou anular 

sentença proferida no processo, cujo ato judicial pode ser conceituado 

como aquele em que o magistrado põe termo à fase cognitiva do processo 

comum – com ou sem julgamento de mérito -, bem como extingue a 

execução, conforme inteligência extraída do art. 203, §1°, do CPC.

3. Ocorre que não se deitou no feito nenhuma sentença, eis porque com 

fulcro na inteligência extraída do art. 5°, c/c art. 9°, c/c art. 10, c/c art. 139, 

III e IX, todos do CPC, DETERMINO que a parte autora, no lapso temporal de 

15 (quinze) dias, informe a página que se encontra a sentença de mérito 

objeto do seu recurso de apelação de fls. 207/212, sob pena de 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e VII, do 

CPC.

4. Com efeito, não havendo mais juízo de admissibilidade recursal por 

parte da instância de piso nos casos em que ocorre o manejo da apelação 

(art. 1.010, §3°, do CPC), o ato de se valer de tal instrumento quando não é 

útil para impugnar a decisão recorrida, notadamente nos casos de erro 

grosseiro, pode inculcar a percepção de que o intento da parte é apenas e 

tão somente protelar a marcha processual. Por tais razões, necessário se 

faz o esclarecimento mencionado no item 3 deste despacho.

 5. Por fim, manifeste-se tanto o Ministério Público quanto as partes sobre 

a petição encartada pelo perito às fls. 218 usque 222.

6. Intime-se.

7. Após, faça conclusos.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 14/05/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242749 Nr: 1243-91.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa agropecuaria Mista Pontal do 

Araguaia, Antônio Roque Minetti Flores, Nilton Galvão do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AMERICO - 

OAB:MT/21.256

 Vistos.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA PONTAL DO 

ARAGUAIA e dos seus sócios ANTÔNIO ROQUE MINETTI FLORES e 

NILTON GALVÃO DO NASCIMENTO. À execução foi oposta exceção de 

pré-executividade pelo executado ANTÔNIO ROQUE MINETTI FLORES, 

arguindo a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que desde o ano de 

2009 não mais integra o quadro diretivo da sociedade executada, fls. 

12/15.

2. Intimado, o Estado de Mato Grosso argumenta o descabimento da 

exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, 

sustentando que deve permanecer hígida a presunção de certeza de que 

goza a CDA, fls.26/29.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. A exceção de pré-executividade “só é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória” (Súmula 393, STJ).

5. No caso concreto, não obstante o excipiente tenha demonstrado que se 

retirou da vice-presidência da empresa em março de 2009, é certo que a 

responsabilidade aqui discutida, prevista no art. 135 CTN, é muito mais 

abrangente e abarca não apenas cargos de direção e gerência, mas, 

também, prepostos e empregados, o que leva à conclusão de que a 

discussão quanto à sua legitimidade ou não para figurar no polo passivo 

desta execução fiscal depende de dilação probatória, a qual, frise-se, não 

é admitida na estreita via da exceção de pré-executividade.

6. Portanto, é de se rejeitar a tese de ilegitimidade, uma vez que não 

comprovada de plano, dependendo a sua aferição de maior dilação 

probatória.

DISPOSITIVO

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-executividade de fls. 12/15.

8. INTIME-SE a Fazenda Pública estadual para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264369 Nr: 15739-28.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 32, onde o autor apresenta novo endereço para 

fins de citação da requerida, em decorrência do impulsionamento de fl. 31., 

PROCEDA-SE com sua citação no endereço indicado, RUA DAS 

ESMERALDAS, QD. 187, LOTE 22, SETOR NOVA BARRA, para que 

compareça em nova audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

para o dia 26.06.2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, onde será 

buscada a composição entre as partes.

2. Ademais, cumpra-se integralmente o disposto no despacho de fls.20/21.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178928 Nr: 962-43.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas da Silva - 

OAB:GO 19.638, Rubia Lagares Miranda Costa - Estagiária - OAB:MT 

14.488-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração em fls.222/224 foram 

apresentados tempestivamente. Dessa forma, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para se manifestar nos autos no 

prazo de 05 dias, acerca dos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72087 Nr: 5354-70.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Ferreira, Maria Aparecida Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Vilhena da Silva, Luciane Aparecida 

Pirani Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-B/MS, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por 

JOÃO ANTÔNIO FERREIRA e MARIA APARECIDA BISCO FERREIRA em 

face de JOAQUIM VILHENA DA SILVA, LUCIANE APARECIDA PIRANI 
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ZANIN e ESTADO DE MATO GROSSO.

2. Os Requerentes afirmam que são legítimos senhores e possuidores do 

imóvel Matriculado sob o nº 10.482, tendo sido o bem adquirido em 1975. 

Informam que assim que adquiriram o imóvel nele instalaram um 

administrador, iniciando-se os trabalhos de revigoramento dos marcos e 

de limpeza das picadas já existentes. Aduzem que em 04/10/1979 o 

referido bem foi vendido para o sogro de sua filha, senhor Olímpio Marini, 

consoante registro no R-01 da Matrícula de nº 10.482. Alegam que em 

1984 o senhor Olímpo Marini ficou descontente com a compra e criou um 

fato para anular o negócio, originando-se um processo que teve desfecho 

em 2004, por força de um acordo, retornando para os Requerentes a 

propriedade do mencionado imóvel.

3. Os Demandantes alegam que em 2005, por força de sentença e 

exercendo o domínio, deslocaram-se até o imóvel e encontraram 

aproximadamente 100 hectares de desmate que fora efetuado ainda à 

época da posse do senhor Olímpio. Realçam que no ano de 2007 

apareceu outra área aberta com um pouco mais de 200 hectares, tendo 

sido essa nova abertura realizada por terceiros. Afirmam que tal desmate 

foi realizado pelo senhor VILHENA, fato que motivou a presente demanda.

4. Os Autores propalam que no ano de 2006 iniciaram um processo de 

regularização do registro da área, sendo que quando receberam a 

certidão atualizada do imóvel verificaram no R-03-10.482, da Matrícula nº. 

10.482, registro externando que em 18/05/2001 Olímpio Marini e sua 

esposa venderam o imóvel ao Requerido JOAQUIM VILHENA. Também 

enfatizam que na aludida certidão consta o R-02-10.482, o qual menciona 

a existência da penhora de 1.494 hectares, tendo como devedor a 

empresa B.S DUTRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, sendo que o 

Requerente não é sócio desta empresa e nem anuente de qualquer 

obrigação desta.

5. Nesse estado de coisas, afirmam que na Escritura Pública de Compra e 

Venda que deu origem ao R-03-10.482 constam várias irregularidades, 

destacando que o Requerido JOAQUIM VILHENA possui várias ações 

anulatórias contra si ajuizadas.

6. Arrazoam que são vítimas de uma quadrilha voltada à grilagem de 

terras. Argumentam que a Escritura Pública de Compra e Venda utilizada 

pelo demandado é nula. Ponderam sobre os danos materiais e morais.

7. Ao final, pugnam, liminarmente, pelo deferimento de interdito proibitório e 

pelo sequestro do imóvel; No mérito, pela procedência do pedido, para o 

fim de ser declarada nula a Escritura Pública lavrada no livro D-014, fls. 

082, do CRI de General Carneiro-MT, com averbação dessa nulidade na 

matrícula nº 10.482, do CRI de Barra do Garças-MT; declaração de 

nulidade do R-03 - 10.482; condenação dos Requeridos no pagamento de 

indenização no montante mensal de R$ 7.494,00 valor de locação do 

imóvel, a partir de 24/05/2004; e condenação dos Requeridos no 

pagamento de indenização por danos morais correspondentes a 50% do 

valor venal do imóvel na época da condenação.

8. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/77.

9. Recebida a petição inicial, foram indeferidos os pedidos liminares de 

interdito proibitório e sequestro, mas, de outro lado, determinou-se ao CRI 

local o protesto contra a alienação do bem às margens da Matrícula de nº. 

10.482.

10. Consta dos autos, as informações prestadas pelo CRI de Barra do 

Garças-MT (fls. 101), acerca da aparente irregularidade no R-03, da 

Matrícula nº. 10.482, cuja assinatura seria proveniente de scanner. Na 

ocasião, o Tabelião juntou aos autos os documentos de fls. 102/113.

11. Citado (fls. 116), o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às 

fls. 119/172. Preliminarmente, foi alegada a ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que a atividade notarial é exercida em caráter privado, 

possuindo total autonomia em relação ao Estado. Denunciou à lide o Sr. 

ALVINO LELIS DA SILVA, ex-Tabelião do CRI de General Carneiro-MT e a 

Sra. HELENA COSTA JACARANDÁ, ex-Tabeliã do CRI de Barra do 

Garças-MT.

 12. No mérito, aduz que os fatos descritos na petição inicial dependem de 

comprovação, especialmente porque os documentos públicos são dotados 

de legalidade e legitimidade. No que diz respeito aos danos materiais e 

morais, sustenta a ocorrência de prescrição, bem como a inexistência dos 

pressupostos à reparação civil. Realça que, em caso de condenação, a 

reparação pelo dano moral deve ser fixada de forma proporcional. Ao 

final, em caso de não acolhimento da preliminar de ilegitimidade, requer a 

improcedência dos pedidos dos autores, inclusive com reconhecimento da 

prescrição.

13. Às fls. 181/190 constam documentos juntados pelo Estado de Mato 

Grosso.

14. A Impugnação à contestação do Estado de Mato Grosso foi 

apresentada às fls. 192/197.

15. Consta dos autos, cópia da sentença proferida nos autos de Pedido de 

Providência nº. 140/2007, que tramitou perante a Diretoria do Foro desta 

Comarca, determinando a averbação ou manutenção de bloqueio já 

averbado para quaisquer atos, na Matrícula nº. 10.482, até decisão judicial 

a ser proferida neste feito (fls. 213/215).

16. Após a citação por edital dos Requeridos JOAQUIM e LUCIANA (fls. 

234) e não havendo resposta (fls. 250), foi lhes decretada a revelia e, 

seguidamente, foi nomeada a Defensoria Pública como curador especial 

(fls. 256).

17. A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, fls. 

257.

18. O feito foi saneado às fls. 258/261. Na oportunidade foi acolhida a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, restando 

prejudicados os demais pedidos. Ato contínuo, foi determinada a intimação 

das partes para especificação de provas.

19. Os Autores pugnaram pela produção de perícia técnica, juntada de 

documentos e oitiva de testemunhas (fls. 262/265). A parte Requerida 

nada manifestou (fls. 266).

20. O Ministério Público informou não ter provas a produzir (fls. 267).

21. Nomeado o perito grafotécnico (fls. 268/269), o laudo pericial foi 

acostado às fls. 308/315.

22. O Autor manifestou-se acerca do laudo pericial às fls. 317/319 e a 

parte Requerida às fls. 321.

23. Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 327/329), foi ouvida 

a testemunha do Autor e determinada a solicitação de informações junto à 

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.

24. Às fls. 341/346 consta a resposta da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado do Paraná.

25. O Autor apresentou alegações finais às fls. 349/351 e os Requeridos 

às fls. 352. O Ministério Público manifestou-se às fls. 353/356, pela 

procedência do pleito.

26. É O RELATÓRIO. DECIDO.

27. No caso em apreço, investiga-se a regularidade da Escritura Pública 

de Compra e Venda, lavrada em 19.04.2001, no livro D-014, fls. 082, do 

Cartório de Registro e Tabelionato de Notas de General Carneiro –MT, que 

deu origem ao R-03, da Matrícula nº. 10.482, com área de 7.494 hectares, 

situado no município de Barra do Garças-MT, oriunda das Transcrições nº. 

20.923 e 20.924, ambas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

de Barra do Garças-MT.

28. A possível irregularidade existente na Escritura Pública de Compra e 

Venda que deu origem ao R-03, da Matrícula nº. 10.482, relaciona-se ao 

fato de que o Autor afirma ser nula a citada Escritura, pois lavrada 

mediante fraude no Cartório de General Carneiro – MT, sem a anuência 

dos legítimos proprietários.

29. Cabe salientar, que a Lei de Registro Público tem a função social de 

garantir a segurança jurídica, a confiabilidade do sistema registral e a 

publicidade de seus atos, a fim de conferir ao cidadão absoluta segurança 

nos atos registrários, motivo pelo qual cabe ao Estado esmerar-se no 

sentido de observar, no que lhe caiba, a correção dos registros e 

documentos públicos existentes e, se for o caso, empenhar-se em sua 

correção para a garantia dos fins a que se destina.

30. É cediço, que a higidez dos registros públicos imobiliários e a 

necessidade de proteção aos direitos de terceiros interessados, é matéria 

de tamanha importância que ultrapassa os interesses das partes, devendo 

o Estado-Juiz, em casos como o que ora se apresenta, averiguar 

detidamente toda a cadeia dominial que deu origem às Matrículas em 

análise e, dentre outros, o respeito ao princípio da continuidade registral.

31. Acerca do mencionado princípio, assim leciona WALTER CENEVIVA:

“Princípio da continuidade – Um dos princípios fundamentais do registro 

imobiliário, o da continuidade, determina o imprescindível encadeamento 

entre assentos pertinentes a um dado imóvel e às pessoas nele 

interessadas.” (CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada 

– 15 ed. – São Paulo: Saraiva 2003. Fls. 394)

32. Em análise à documentação existente, verifica-se a produção de prova 

pericial, cujo laudo foi acostado às fls. 308/315, tendo o Autor manifestado 

sua concordância às fls. 317/319 e a parte Requerida alegado a 

prejudicialidade da perícia em razão da ausência de documentos originais 

às fls. 321.

 33. Logo, resta amplamente demonstrado que objetivando a prudente e 
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escorreita apuração dos fatos, foi oportunizada às partes a dilação 

probatória com a estrita observância do contraditório e da ampla defesa.

34. Desta feita, passo a análise das anotações constantes da Matrícula 

nº. 10.482 e demais documentos colacionados, em especial a cópia da 

sentença proferida pelo Juiz Diretor do Foro, no Pedido de Providências 

nº. 140/2007 (fls. 213/215), as informações prestadas pelo CRI de Barra 

do Garças-MT (fls. 101) e o laudo pericial de fls. 308/315.

35. A Matrícula nº. 10.482, com área de 7.494 hectares, referente ao 

imóvel rural localizado no município de Barra do Garças-MT, no lugar 

denominado “Fazenda Vitória do Araguai”, de propriedade primitiva de 

JOAQUIM DE MELLO ALVES; FRANCISCO DE ASSIS BISCO e sua mulher 

MARLENE CARVALHO BISCO; GERCINO BISCO; DIRCE BISCO; e JOÃO 

ANTÔNIO FERREIRA e sua mulher MARIA APARECIDA BISCO FERREIRA, 

possui origem nas Transcrições nº. 20.923 e 20.924 (fls. 112).

36. Extrai-se das informações prestadas pelo CRI de Barra do Garças-MT, 

que a Matrícula nº. 10.482 possui um erro material, quando na anotação do 

R-01 e seu Protocolo, haja vista que foi equivocadamente invertida a 

numeração do número da Matrícula com o número do Protocolo, cuja forma 

correta corresponde a “R-01, da Matrícula nº. 10.482 e Protocolo de 

abertura nº. 18.065” (fls. 101).

37. Na oportunidade, o próprio Tabelião informa que os registros 

anteriores à abertura da matrícula conferem, dando regularidade à cadeia 

dominial, todavia, noticia a aparente fraude existente no R-03 da Matrícula 

nº. 10.482, uma vez que o Protocolo relativo ao R-03 encontra-se em 

branco no livro correspondente e a assinatura aposta no mesmo R-03 é 

proveniente de “scanner” (fls. 101/113).

38. Em seu laudo, o expert nomeado anotou a divergência existente entre 

os dados de OLÍMPIO MARINI no R.01 - 10.482 – protocolo 18.065 e no 

R.03 - 10.482 – protocolo 101.800.

 39. No R.01 - 10.482 – protocolo 18.065 consta OLÍMPIO MARINI, portador 

do RG. 709.561 – PR e inscrito no CPF nº. 003.647.119-49, casado com 

ANGELA SIERRA MARINI.

40. E, no R.03 - 10.482 – protocolo 101.800 consta OLÍMPIO MARINI, 

portador do RG. 34.997 – SSP/PR e inscrito no CPF nº. 007.992.381-34, 

casado com MARIA DAS GRAÇAS MARINI.

41. Além disso, assevera o perito judicial que:

“Em visita in loco ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças para buscar 

se havia documentos originais (não fotocopiados) para o exame, 

aproveitamos para analisar a matrícula 10.482 devido a informação 

prestada através do ofício nº. 813-D/2007 (folha 101 do processo), (...), 

pudemos observar que realmente a assinatura apostada tratava-se de 

recorte da assinatura em outro documento, sendo escaneada e impressa 

com baixa resolução no campo analisado. Além das demais informações 

prestadas pelo Cartório e demonstradas no ofício supracitado.” (fls. 312)

(...)

“Pode-se verificar também a ausência de definição e presença de vazios 

no decorrer do traço formador, e ainda, supressão de parte da palavra 

“Garças” devido a caixa branca proveniente da sobreposição de imagens 

comum nos recortes de imagens.” (fls. 313)

42. Por fim, o expert condensa as irregularidades encontradas da seguinte 

forma:

“Das situações supracitadas depreende-se que:

1.A assinatura do Oficial Cartorário do Registro R.03-10.482, protocolo 

101.800 não é de próprio punho.

2.Os registros de identidades (RGs) são diferentes;

3.Os cadastros de pessoa física (CPF) são diferentes;

4.Não há documentos nos autos do processo justificando a divergência de 

qualificação no momento do lançamento do Registro R.03-10.482 protocolo 

101.800.

Tais situações indicam uma falsidade documental, pois, a princípio, se trata 

de duas pessoas distintas.” (fls. 315)

43. Pois bem, no que tange a divergência nos documentos levados a 

registro, a Secretaria de Segurança encaminhou cópia do prontuário civil 

de OLÍMPIO MARINI, confirmando a veracidade do RG. 709.561-9 e a 

inexistência de registro com relação ao RG. 34.997.(fls. 340/346).

44. Da mesma forma, a pesquisa junto ao Sistema Infoseg confirma tão 

somente a existência do CPF nº. 003.647.119-49, conforme extrato que 

segue anexo.

45. Os mencionados dados coincidem com aqueles existentes nos 

documentos de fls. 16/19, 21/22 e 55/57, que dizem respeito à Escritura 

Pública de Compra e Venda, datada de 18.09.1979, que deu origem ao 

R-01 da Matrícula nº. 10.482, do CRI local e aos autos do processo que 

tramitou perante o Juízo de Araçatuba-SP, para o desfazimento do 

negócio entre OLÍMPIO MARINI e sua esposa ANGELA SIERRA MARINI em 

desfavor de JOÃO ANTONIO FERREIRA e sua mulher MARIA APARECIDA 

BISCO FERREIRA.

46. Portanto, evidenciam-se legítimos e verdadeiros os dados constantes 

no R-01 da Matrícula nº. 10.482, estribados na Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada às fls. 342, do Livro 306, do 2º Tabelionato de 

Notas e Protestos de Letras e Títulos de Araçatuba-SP, em 18.09.1979 

(fls. 16/19) e no prontuário civil encaminhado pelo Instituto de Identificação 

do Paraná (fls. 340/346), quais sejam:

 “OLÍMPIO MARINI, portador do RG. 709.561-9 e CPF nº. 003.647.119-49, 

casado com ANGELA SIERRA MARINI”.

47. Logo, uma vez demonstrada a inconsistência na documentação 

apresentada para a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, 

oriunda da Serventia de General Carneiro-MT, é flagrante a nulidade do 

citada Escritura que, por certo foi lavrada sem a anuência do então 

proprietário do imóvel (fls. 62).

48. Nesse prisma, pela comprovação de utilização de dados falsificados, 

falta de documento idôneo para registro, ausência de anotação de 

protocolo no livro próprio, pela assinatura do responsável pelo registro 

proveniente de scanner e demonstrada falta de anuência do proprietário, é 

clarividente o descompasso da Escritura Pública de Compra e Venda, 

datada de 19.04.2001, do Cartório de Registro e Tabelionato de General 

Carneiro-MT (fls. 62) com relação à legislação vigente.

49. A Lei nº. 6.015/73 - Lei de Registros Públicos disciplina que para a 

efetivação de um registro imobiliário, salvo nos casos de aquisição 

originária, é necessária a existência e regularidade de um registro anterior 

que o preceda em homenagem aos princípios da anterioridade e da 

continuidade registral.

50. Os registros, Transcrições ou Matrículas que desrespeitem a filiação 

ou origem necessárias à sua regularidade, são passíveis de 

cancelamento, conforme disciplina o art. 249 e 250, da Lei nº. 6.015/73.

51. No caso em apreço restou claramente demonstrada a descontinuidade 

e irregularidade da cadeia registral do R-03 da Matrícula nº. 10.482, pela 

nulidade do documento que lhe deu origem, qual seja a Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada às fls. 82, do Livro D-014, da Serventia de 

General Carneiro - MT (fls. 62).

52. Logo, os Demandantes comprovaram sobremaneira os fatos 

constitutivos de seu direito, enquanto os Requeridos em contrapartida, não 

foram capazes de demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito dos Autores.

DOS DANOS MATERIAIS

53. Dano material é aquele que atinge diretamente o patrimônio da vítima, 

podendo ser caracterizado por uma despesa ou prejuízo causado pelo ato 

lesivo ou até mesmo pelos valores que se deixou de auferir em razão da 

conduta perpetrada pelo agente, os chamados lucros cessantes.

54. Para a sua configuração torna-se necessária a demonstração do dano 

e o liame de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo patrimonial 

experimentado.

55. No caso dos autos, em que pese a comprovação da fraude e 

falsificação documental que deu origem à Escritura Pública de Compra e 

Venda (fls. 62), ulteriormente lançada no R-03 da Matrícula nº. 10.482, os 

Demandantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os prejuízos 

financeiros experimentados ou aquilo que se deixou de lucrar.

56. Destarte, não havendo nos autos nada mais do que a simples 

alegação de invasão e não se verificando nenhuma prova acerca do 

exercício da posse pelos Requeridos, a delimitação temporal ou, ainda, 

qualquer demonstrativo de despesa decorrente desta suposta invasão 

indevida, não há que se falar em cobrança de locação do imóvel.

57. Desta feita, inexistindo provas acerca dos danos patrimoniais 

alegados, o pedido de indenização por danos morais consistente no 

pagamento de prestação mensal a título de locação do imóvel, não merece 

guarida.

DOS DANOS MORAIS

58. Para a reparação civil em danos morais, torna-se necessária a 

comprovação da conduta dolosa ou culposa do agente, o dano 

experimentado e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

59. É certo, que a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada mediante 

fraude na Serventia de General Carneiro – MT (fls. 62) deu origem à venda 

fraudulenta do imóvel registrada no R-03 da Matrícula nº. 10.482, violando, 

assim, o direito de propriedade dos Demandantes.

60. Assim, em que pese seja prescindível a prova do dano moral, em 
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razão da inexistência de critérios e parâmetros objetivos para se auferir a 

dor que, em regra, atinge o íntimo da pessoa lesada é evidente que o fato 

de ter sua propriedade transferida para outrem em decorrência de 

Escritura Pública lavrada mediante fraude, privando-o de exercê-la em sua 

plenitude por aproximadamente 17 (dezessete) anos, por si só viola 

direitos fundamentais dos Autores, tais como a intimidade e a propriedade.

61. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL E 

MATERIAL - REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA POR MEIO DE 

PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA - ATO QUE IMPLICA OFENSA AOS 

DIREITOS CONSTITUCIONAIS À INTIMIDADE E PROPRIEDADE DAS REAIS 

PROPRIETÁRIAS DO BEM IMÓVEL INDEVIDAMENTE ALIENADO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1.A responsabilidade civil extracontratual reclama, para sua ocorrência, a 

presença concomitante dos requisitos da conduta dolosa ou culposa do 

agente, do dano experimentado pela vítima e do nexo de causalidade entre 

a conduta e o prejuízo sofrido. 2. A formalização de uma procuração 

pública falsa e por meio dela, registro de escritura pública de compra e 

venda, caracteriza, sem sombra de dúvidas, violação do sagrado direito à 

intimidade e propriedade das Apelantes, reais proprietárias do imóvel. A 

responsabilização por dano moral, nesse caso, opera-se pelo simples fato 

da violação (in re ipsa) do direito do verdadeiro proprietário do bem imóvel, 

independentemente da existência do efetivo prejuízo. 3. Para a 

configuração dos danos materiais, necessário se faz a comprovação pela 

parte dos prejuízos patrimoniais efetivamente sofridos. 4. Os honorários 

advocatícios fixados, quando não remunera com dignidade o trabalho do 

profissional, que com zelo e presteza patrocinou os interesses da parte 

na causa, devem ser majorados.” (TJ-MT - Ap 17190/2011, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/04/2011, Publicado no DJE 03/05/2011)

62. A qualquer pessoa que se proponha a comprar uma área rural, com a 

superfície de 7.494 hectares, são exigidos os cuidados minimamente 

necessários para a averiguação da regularidade do negócio, da situação 

e localização do imóvel e dos documentos que o embasam.

63. Assim, caso tivessem se dignado a proceder à simples leitura do 

registro inaugural da Matrícula nº 10.482 (R-01), teriam sido capazes de 

verificar a incongruência dos documentos dos vendedores.

64. Outrossim, foge à normalidade que a lavratura da vergastada Escritura 

Pública tenha ocorrido na cidade de General Carneiro-MT, haja vista que o 

negócio tenha se referido a uma área de terra localizada no município de 

Barra do Garças-MT, entre pessoas que declararam ter residência e 

domicílio nas cidades de Londrina-PR e Canarana-MT.

 65. Ademais, somente a motivação fraudulenta seria capaz de levar 

compradores e vendedores a se deslocarem de domicílios diversos para 

adquirir um imóvel localizado em um terceiro município e, ainda, lavrarem 

uma Escritura Pública num quarto município.

66. Assim, a atitude dos Requeridos, aparentemente dolosa, demonstra 

sem sombra de dúvidas a culpa destes no ato ilícito que culminou no 

registro de transferência da propriedade dos Autores, por meio do R-03 

da Matrícula nº. 10.482, do CRI local.

67. Demonstrada culpa dos Requeridos, o dano (in re ipsa) e o nexo de 

causalidade entre a conduta culposa e o dano experimentado, passo a 

análise do quantum indenizatório.

68. Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida 

patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento 

sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da 

prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da 

vítima, mostrando-se indispensável à análise dos fatos concretos 

apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade 

econômica das partes.

69. Nesse diapasão, conforme já assentou a jurisprudência do Pretório 

Excelso:

“[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as 

circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica 

de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação 

ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, 

de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição 

sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão 

sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a 

intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões 

de validez universal, de mensuração do dano à pessoa”. (RE 

447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluzo, j. em 28.11.2006).

70. Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não 

se justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento 

indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às 

suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de 

orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso”. (REsp n. 205.268, de São Paulo, 

rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28-6-99).

71. Para fixação consideram-se as circunstâncias de cada caso concreto, 

tais como a natureza e gravidade da lesão, as conseqüências do ato, o 

grau de culpa, as condições financeiras das partes, e mais, deve-se estar 

atento a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de 

compensação ao sofrimento e angústia vivenciados.

72. Os Autores são médico e professora, conforme declarado na peça 

inicial e os Requeridos são pecuarista e agropecuarista, conforme se fez 

constar da Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 62.

73. Tais fatos, embora não considerados de forma isolada, merecem ser 

mensurados neste momento, pois, sabe-se que o valor da indenização tem 

por finalidade exercer um poder de dissuadir o causador do ilícito ao 

cometimento de novos atos ofensivos e, sobretudo, compensar a vítima.

74. Desse modo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, 

a condição social e material dos envolvidos e os critérios da razoabilidade, 

moderação e prudência adotados pelo STJ em casos dessa natureza, 

entendo justa a indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

aos Requerentes, a título de reparação pelos DANOS MORAIS sofridos em 

virtude da transferência irregular e fraudulenta de sua propriedade e suas 

consequências.

75. Sobre os efeitos da condenação de reparação de danos morais, 

devem ser aplicados os critérios seguidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça quanto aos juros moratórios desde o evento danoso (18.05.2001), 

Súmula nº. 54 - STJ e correção monetária desde a data do arbitramento, 

conforme Súmula nº. 362-STJ.

76. Deverão os juros ser calculados, como visto acima, à base de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02). A correção monetária, por sua vez, terá como 

termo inicial de incidência a data em que se estabelecer o valor definitivo 

da indenização, ou seja, será calculada a partir da publicação desta 

sentença, com base nos índices do IPCA.

DISPOSITIVO:

77. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por 

tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial e DECLARO “NULA” a Escritura Pública de Compra e 

Venda datada de 19.04.2001, lavrada às fls. 082, do Livro D-014, do 

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de General Carneiro-MT (fls. 62).

78. Por corolário, DETERMINO o imediato CANCELAMENTO do registro 

oriundo da Escritura Pública de Compra e Venda ora anulada (fls. 62), qual 

seja, o R-03 da Matrícula nº. 10.482, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças-MT, nos moldes do que disciplina o art. 249 e 250, da Lei 

nº. 6.015/73 e o art. 1.247, do CC/2002, retornando o imóvel ao domínio 

dos proprietários primitivos. Ficará a cargo dos Autores a apresentação 

dos documentos necessários ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra 

do Garças-MT, para os devidos fins.

79. DETERMINO, ainda, o CANCELAMENTO de todos os registros e 

averbações posteriores ao R-03, da Matrícula nº. 10.482 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, bem como eventuais 

registros e averbações dele advindos.

80. CONDENO os Requeridos JOAQUIM VILHENA DA SILVA e LUCIANE 

APARECIDA PIRANI ZANIN no pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), a título de danos morais, em favor dos Autores JOÃO ANTONIO 

FERREIRA e MARIA APARECIDA BISCO FERREIRA.

81. Deverão os juros de mora ser calculados desde o evento danoso 

(18.05.2001), conforme Súmula nº. 54-STJ, à base de 1% ao mês (art. 

406, CC/02). A correção monetária será calculada a partir da publicação 

desta sentença, com base nos índices do IPCA.

82. JULGO IMPROCEDENTE o pleito relativo ao pedido de indenização por 

danos materiais, diante da falta de comprovação.

83. OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de 
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General Carneiro-MT, para ciência e providências necessárias.

84. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

em cumprimento aos dispositivos acima, proceda às devidas e 

necessárias anotações, no prazo de 05 (cinco) dias.

85. REGULARIZE-SE o número do protocolo 18.065, no R-01 da Matrícula 

nº. 10.482, a fim de que seja corrigido o erro material existente passando 

a constar a forma correta: R-01 da Matrícula nº. 10.482 e Protocolo de 

abertura nº. 18.065.

86. EXTRAIA-SE cópia desta decisão e encaminhe-se ao Ministério Público 

Criminal desta Comarca para as providências que entender cabíveis.

87. CONDENO o Requerido no pagamento de custas e honorários 

advocatícios que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015.

88. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

89. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, proceda-se às 

baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.

90. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201151 Nr: 4465-38.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHdS, KCHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a discordância de informações referentes ao local de 

citação do requerido, haja vista que a recente busca via sistema INFOSEG 

obteve endereço diverso ao indicado pela requerente à fl. 73, DETERMINO 

a intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de 10 dias, 

indicando qual dos endereços deverá ser utilizado para a tentativa de 

citação do requerido.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259367 Nr: 12445-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 VISTOS.

1. Tendo em vista a manifestação de fl. 165, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUSPENDO a 

execução até o término do prazo estipulado, nos termos do art. 922, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214043 Nr: 11884-12.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/18, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, I, do CPC/2015.10. SEM custas e honorários 

advocatícios, por não haver sequer formado a relação processual.11. 

Após o transito em julgado, ARQUIVEM-SE o presente feito com as baixas 

e anotações necessárias.12. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245083 Nr: 2837-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Especiais Repetitivos de números 1.692.023, 1.699.851 e EREsp 

1.163.020, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo, até o enfrentamento 

da matéria por aquela Corte Superior.

2.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247338 Nr: 4477-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Especiais Repetitivos de números 1.692.023, 1.699.851 e EREsp 

1.163.020, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo, até o enfrentamento 

da matéria por aquela Corte Superior.

2.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98633 Nr: 3642-40.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Silva Ramos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL em face de EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO.

2. Às fls. 499/500 o exequente informa o quitação do débito fiscal, na via 

administrativa. Ademais, requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, 

II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 499/500, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 
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de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54205 Nr: 3080-07.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ângela Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ribeiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAMAR EDSON REZENDE - 

OAB:OAB/GO 8459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Evangelista Gonçalves 

- OAB:MT 2.006, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Vistos.

1. Em que pese a petição de fl. 38/39, se faz necessário a regularização 

do representante do espólio, já que há informação nos autos que a então 

inventariante faleceu.

 2. Assim, INTIME-SE via DJE o advogado subscritor da petição de fl. 26/27 

para regularizar a representação processual, juntar aos autos 

documentos pessoais da parte representada. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de impossibilidade no prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212372 Nr: 10888-14.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rasma Rejany Gomes Miranda Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 4.Tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para o 

julgamento do pleito, inclusive as partes terem manifestado interesse, 

NOMEIO como perito o Dr. Kwong Chun Cheung, médico ortopedista e 

traumatologista, podendo ser encontrado na Rua Pires de Campos, 725, 

Centro Barra do Garças – MT, por meio do telefone (66) 3401-9039. 

5.Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.6.Poderá haver o adiantamento de 

despesas iniciais do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), caso demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal 

adiantamento para a satisfação das despesas decorrentes do encargo 

recebido, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.7.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

465, §1°, II e III, CPC/2015).8.INTIME-SE pessoalmente o médico da 

nomeação, independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 

466, do CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 

68/08 CGJ-MT.9.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

assistentes técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.10.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).11.Expeça-se o necessário.12.Intime-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221652 Nr: 3860-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Santana Fernandes Coelho, Alessandra Martins de 

Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por ALESANDRA SANTANA FERNANDES COLEHO, que visa a 

interdição de ANA SANTANA FERNANDES COELHO.

 2. O pedido de Tutela de Urgência foi deferido às fls. 250/252, 

nomeando-se a Requerente como Curadora Provisória da Interditanda. Não 

houve realização da entrevista com a interditanda, em decorrência desta 

está acamada.

 3. A Interditanda, por meio de sua Curadoria Especial apresentou 

contestação por negativa geral às fls. 259/260.

4. O Ministério Público pugnou pela realização de perícia (fls. 261/264.

 5. Após, os autos vieram-me conclusos.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Não havendo questões preliminares a serem analisadas, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

8. Da análise dos autos, constata-se que o deslinde da lide está a 

depender da produção de prova pericial judicial.

9. Nessa esteira, NOMEIO como perito o médico psiquiatra, Dr. PABLO 

THEODORO BARROS BRITO, podendo ser encontrado no endereço, Av. 

Presidente Vargas, 802 - 2 Piso – Centro.

10. Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.

11. Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais do perito, no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), caso demonstre, 

comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a satisfação 

das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos do art. 7º, da 

Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

12. INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, independentemente 

de compromisso legal, nos termos do art. 466, do CPC/2015, bem como, 

para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste no mandado as 

advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 CGJ-MT.

13. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE vistas às partes e ao Ministério Público para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor 

do perito médico em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).

14. Ciência ao Ministério Público.

 15. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239773 Nr: 16109-41.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia da Silva Nobrega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 
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OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

 1. Verifico que a parte autora insurgiu-se acerca da perícia judicial de 

fls.56, ao argumento de que a prova pericial produzida foi realizada de 

forma superficial, não dispondo o perito forense de equipamentos 

suficientes para avaliação mais contundente das sequelas que acometem 

a autora. (fls.74)

2. No caso, em que pese a discordância do requerente sobre a prova 

pericial realizada, verifico que não há qualquer indício de irregularidade 

capaz de macular o laudo em questão, vez que a diligência foi realizada 

em total consonância aos quesitos formulados pelas partes.

3. Ainda, consta observação efetuada pelo perito judicial em fls.56v, que 

houve apresentação de radiografia pela parte, ocasião que aferiu não 

haver fratura, sendo apenas o caso de disfunções temporárias.

4. Desta forma, entendo que o laudo pericial encontra-se apto para formar 

a convicção deste magistrado.

5. Diante disso, homologo o laudo pericial de fls.56 e, por ausência de 

irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 6. Ainda, constato que o feito encontra-se pronto para ser julgado, não 

carecendo de produção de outras provas, consoante dispõe o art. 355, I, 

do CPC.

7. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263196 Nr: 14996-18.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio de Melo 

Guerreiro - OAB:SP/322.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE o requerente para impugnar a defesa apresentada às 

fls.97/111, pelo prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no art. 351, 

do CPC.

2. Após, OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, consoante 

disposto no art.109, da Lei nº6.015/73.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255641 Nr: 10003-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Querino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Maria das Graças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 VISTOS.

1. Retifique-se a capa dos autos, a fim de constar as alterações no pólo 

passivo da ação junto ao Sistema Apólo, consoante decisão de fls.13.

2. Após, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo 

prazo legal, nos termos do art.178, II, do CPC.

3. Após, concluso para decisão nos termos do art.624, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226181 Nr: 6577-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Maria das Graças, Rita Querino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adauto José Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Certifique Srª. Gestora, acerca das manifestações de interesse das 

Fazendas Públicas das três esferas, bem como acerca da tempestividade 

das primeiras declarações apresentadas em fls.34/36, consoante 

determinação de fls.23 e 66.

2. Após, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo 

prazo legal, nos termos do art.178, II, do CPC.

3. Proceda-se com as anotações dos patronos das partes junto ao 

Sistema Apólo, para fins de publicações e intimações.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252224 Nr: 7824-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Super Pontal Comércio de Alimentos Ltda, Silvestre 

Severino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Martins de Faria, JOAQUIM DA SILVA 

REGO COMERCIAL - ME, D. ROCHA BONFIM - ME, Micheline Silva Siá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 VISTOS.

1. Cumpra-se o item 19, da decisão de fls.466/467, no sentido de abrir 

vistas ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171077 Nr: 3662-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Grazziely Barros do Prado, 

Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. DETERMINO a lavratura do termo de penhora pela Escrivã, nos exatos 

termos dos Arts. 838 e 845, § 1º, ambos do CPC/2015.

 2. Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, no CRI pertinente(art. 844 CPC/2015).

3. Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE a parte executada, 

e seu cônjuge, se houver (art. 842 CPC/2015), para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 847 

CPC/2015.

4. Havendo manifestação da parte, INTIME-SE à exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178722 Nr: 703-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisley Amorim Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 
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OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 VISTOS.

1. Diante da petição de fls. 377, INTIME-SE a parte executada nos termos 

da decisão de fl. 335.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163521 Nr: 5095-02.2012.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson da Silva Nascimento, Aparecida da Silva 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Batista Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 VISTOS.

1. Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 

legal.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31681 Nr: 82-37.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão processual pleiteado às fls.197 e, em 

razão do decurso do prazo requerido, determino a INTIMAÇÃO do 

exequente, mediante remessa dos autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de dar andamento ao feito, pugnando pelos atos expropriatórios a 

satisfação do débito exequendo.

2. Ainda, no mesmo prazo, deverá o exequente manifestar-se acerca dos 

veículos da decisão de fls.184, no que concerne as contrições de 

veículos efetuada via Sistema Renajud, sob pena de preclusão e ulterior 

desbloqueio.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202703 Nr: 5326-24.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Silveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 143/146.

 2. DETERMINO a inclusão de SIDINEY ROSA LINO FILHO, no polo ativo da 

lide.

 3. Com fundamento no art.3º, §2º, CPC/2015, DESIGNO audiência de 

conciliação PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2018, ÀS 09h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239316 Nr: 15739-62.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle de Camargo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Aureliano Hernandes, Henrique Montoza Romera, Anna 

Martins Romero, José Albanese, Masujiro Hirai, Cacimiro Dias de Moraes, 

SERGIO AURI MULLER, Intermat - Instituto de Terras de Mato Grossso, 

Hajime Hirai, Antonio Gonçalves Gallo, Carlos do Rego Almeida& Cia Ltda, 

Almeida Filhos Construções e Empreendimentos Ltda, Agropecuaria Serra 

Azul, SAVI GALVÃO FILHO, Terceiros Interessados, JOSE ALBANESE, 

CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO, EMPRESA ALMEIDA FILHOS 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, João Hernandez, Lincoln 

Pierry Gonçalves Gallo, Rilmar Montoza Gorni, Gina Mitsui Hirai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Neder Filho - 

OAB:380514/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionizio Marcos dos Santos 

- OAB:298.205, Miriam Alves Gouveia Nunes - OAB:, NILTON 

MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481, Tami Hirai Buchberger - 

OAB:185.117-SP

 VISTOS.

1. Certifique Srª. Gestora, acerca da citação dos requeridos, conforme 

decisões de fls.404, 468 e 477, bem como sobre a tempestividade das 

defesas apresentadas.

2. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos diversos pedidos 

manejado pela parte autora em fls.458/459, 461, 474/475, 478, 479, 504, 

512, 517/518.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 61-90.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Soares de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira Me, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora 

Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos de declaração de fls. 504/506, uma vez que 

opostos tempestivamente e, por conseguinte, DETERMINO a intimação da 

parte contrária para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista a possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, 

§2º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260370 Nr: 13212-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PRADO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 33/35.

 2. CITE-SE a interditanda para a entrevista que será realizada no dia 06 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), neste 

juízo. Na oportunidade, DETERMINO seja o interditando advertido sobre a 

possibilidade de constituir advogado para impugnar o pedido de interdição, 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista, sob pena de ser-lhe 

nomeado curador especial, nos termos do art. 752, §2º, CPC/2015.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153374 Nr: 4637-19.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso, Fazenda 

Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, Anísio 

Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181067 Nr: 3247-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192147 Nr: 11795-23.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José 

de Souza, Anisio José Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211864 Nr: 10590-22.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Moreira - ME, Rodrigo dos 

Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214025 Nr: 11876-35.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romides Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226531 Nr: 6782-72.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dedetizadora, Conservadora & Desentupidora 

Araguaia Ltda - 07.468.474/0001-01

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261160 Nr: 13726-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181995 Nr: 3790-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José de Almeida David

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a petição de fls. 115/116, 

informando o falecimento do executado e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276642 Nr: 5170-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes de Souza Neto, Rosa Maria Gomes de 

Souza, Antonia Gonçalves de Souza, Renato Gomes de Souza, Reginaldo 

Gomes de Souza, Regiane Gonçalves de Souza Anjos, Rosicleia 

Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Regina Gomes de Souza Alves, Otto 

Gomides da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269061 Nr: 351-51.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. À vista da certidão de fl. 22, INTIME-SE a parte requerente para 

fornecer elementos visando a localização do bem, com o fito de proceder 

com a avaliação do imóvel (finalidade da carta precatória). FIXO prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de devolução da missiva.

 2. Com as informações nos autos, REDISTRIBUA-SE a carta precatória.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, sem 

necessidade de conclusão, DEVOLVA-SE a carta precatória à origem, 

dada a desídia da parte.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276829 Nr: 5299-36.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaytchuver Gomes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecio Gilbertoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276885 Nr: 5342-70.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Francisca de Souza Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Bernardes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277011 Nr: 5420-64.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 
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devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 927-69.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIVIDUAL - J. M. CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881, LARISSA 

SHIMOYA - OAB:8.480-MT, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 174, requer o exequente que seja determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens mencionados.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 174.

3. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tanto bens quanto 

bastarem para a satisfação da execução, no endereço declinado às fls. 

174, observando o disposto no art. 833, do CPC/2015. Lavre-se auto, nos 

termos do art. 838, CPC.

4. Após, INTIMEM-SE os executados para, querendo, oporem embargos no 

prazo legal (Art. 841, CPC).

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276404 Nr: 5028-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessika Marcella Silva Marques Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. ACEITO a declinação de competência.

 2. INTIMEM-SE as partes em atenção ao princípio da lealdade processual.

3. Decorrido o prazo de 05 dias, volvam-me conclusos para julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179081 Nr: 1128-75.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Delfino de Sousa, Agostinho França Barbosa, 

Dissimi Pereira da Silva, Divina Laura Moraes Parreira, Candido Souza 

Santana, Carlos Joseli do Carmo, Márcia Regina dos Santos Carolo, Iuri 

Silva Sorrentinio Sespede, Marizeth Procópio de Sousa, Maria Divina Alves 

de Lima Fonseca, Neuracy Rosa Neto, Marcelo Matias Valadão, Maylla 

Ferreira Vasconcelos, Nilva Turatti, Silvana Pereira Diniz Andrade, 

Raimunda Alves Oliveira, Whédno Pereira de Souza, Norma Theia Batista 

Maciel, Carlos Silva de Sousa, Rosimeire Pereira de Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

1. Considerando que o recurso interposto em fls.276/285, se trata de 

apelação, proceda-se Srª. Gestora a devida remessa ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234680 Nr: 12538-62.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem de Pneus CDB Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182540 Nr: 4547-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente apresentou 

impugnação à exceção de pré-executividade às fls. 108/112. Consigo que 

resta prejudicada a análise da petição apresentada, uma vez que a 

matéria se encontra decidida às fls. 95/96.

2. Às fls. 114, requer o exequente à transferência dos valores 

bloqueados via BACENJUD às fls. 103, bem como pugna pela penhora e 

avaliação dos bens móveis localizados via Sistema RENAJUD.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro para DETERMINAR a expedição de alvará 

para levantamento dos valores depositados na conta judicial em favor da 

parte autora, via SICONDJ, na conta descrita às fls. 114.

4. Ademais, INDEFIRO o pedido de penhora e avaliação dos bens móveis 

descritos, uma vez que compete a parte autora promover os atos 

necessários a localização dos bens quando a consulta se dá por meio do 

Sistema RENAJUD, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o 

judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se 

encontram.

5. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do que 

entender de direito, no prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III, CPC/2015.

6. Após, restando silente a parte

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184976 Nr: 6263-68.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia de Faria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SOAB

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Diferenças remuneratórias 

movida por Flávia de Faria Ferreira em face de Estado de Mato Grosso, 
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todos qualificados nos autos.

2. Aportados os autos neste Juízo, requereu a parte autora a intimação do 

requerido para apresentar documentos para fins de liquidação de 

sentença.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO que a parte requerida 

aporte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a Ficha Funcional e Ficha 

Financeira da autora, conforme pedido de fls. 176.

4. Com a juntada, ABRA-SE vistas à autora para manifestação, pelo prazo 

de 10(dez) dias.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 483-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do contido em fls.46, apense-se o presente feito aos autos de 

Cód.231006, voltando-me conclusos para ulterior deliberação.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274367 Nr: 3723-08.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de baixa da audiência de conciliação, formulado pela 

parte autora em fls.38, considerando que sequer houver citação da parte 

contrária para fins de manifestação de interesse ou não quanto a 

audiência de conciliação aprazada, consoante preceitua o art.334, §4º, I, 

do CPC.

2. Cumpra-se as deliberações de fls.35.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255940 Nr: 10200-81.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls.47/49, é tempestiva. 

Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, 

apresente impugnação a contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247912 Nr: 4811-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Veloso de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Brasil Trasnportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 26 foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "mudou-se" e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida devolução e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169236 Nr: 1253-77.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lara Lima Satler, Sandra Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Eliel Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima, Nelson de Lima, Maria 

Antônia Rocha Bevilacqua, Nilo Bevilacqua Júnior, Zilda Lucas Lima, 

Zuleide Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Em cumprimento a decisão de fl. 452, impulsiono os presentes autos para 

intimar as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, se manifestem 

acerca dos documentos encaminhados pela Jucemat anexados às fls. 

457/521.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230466 Nr: 9363-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rizia da Silva Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 9363-60.2016.811.0004, 

Protocolo 230466, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225963 Nr: 6461-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 6461-37.2016.811.0004, 

Protocolo 225963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214750 Nr: 12299-92.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Wilmar Viricimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 12299-92.2015.811.0004, 

Protocolo 214750, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265978 Nr: 16773-38.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Nardes do Espirito Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO SANTIAGO 

FREITAS DINIZ, para devolução dos autos nº 16773-38.2017.811.0004, 

Protocolo 265978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174289 Nr: 7632-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Pereira da Silva, Divina Maria de Oliveira, 

Edval Lima de Oliveira, Ademar Pereira da Silva, Delzui Rodrigues de 

Oliveira, Adaulto Pereira da Silva, Rosimar Lopes da Silva, Luciano Montes 

Canabrava, Leia Lopes da Silva, Jorge Barbosa Alves, Cirlene Lopes 

Maschio, César Benildo Maschio, Rosilene Lopes da Silva, Márcio Carvalho 

Lutoso, José Carlos Lopes da Silva, Salete de Brito Guedes, Márcia Lopes 

da Silva, Alceu Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pedrotti Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584, Camila Rejane Mendes Santos - OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA KARLA 

BRANDI, para devolução dos autos nº 7632-34.2013.811.0004, Protocolo 

174289, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250478 Nr: 6564-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCC, ALCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido da exequente às fls. 143/144. CUMPRA-SE nos termos 

da decisão de fl. 39.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241538 Nr: 333-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronides Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 47, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265413 Nr: 16432-12.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 52/90 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240446 Nr: 16645-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONO os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para no prazo de cinco dias informar nos autos seus 

dados bancarios para expedição do alvará determinado nos autos; nome e 

numero do banco, agencia e conta corrente ou poupança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186522 Nr: 7609-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilene Tavares Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203112 Nr: 5559-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, LMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 
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21.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre petição e documentos de folhas 41/53, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191542 Nr: 11411-60.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMB, ACMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailda Lopes de Oliveira 

Olanda - OAB:MT 17.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 60 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, inicialmente via DJE e, caso não haja resposta, pessoalmente, 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259996 Nr: 12917-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA AIRES BARCELOS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:10292-MS, Roberto Duarte Junior - OAB:2485/AC, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:19680

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 305 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca 

de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205356 Nr: 6796-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Oliveira & Silva Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 52, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174825 Nr: 8338-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCR, KCR, LCdO, GFdOR, HdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 

14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, para 

manifestação, requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246721 Nr: 4022-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e 

Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve constrição em 

contas do executado e, em cumprimento a decisão de fl. 94, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 

10 dias, requeira o que entender cabível para o prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274356 Nr: 3713-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Peres de Souza - ME, Eliomar Peres de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093, Leticia Silva Gomes - OAB:MT0022500O

 Vistos em correição.

Cite-se a executada para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme artigo 8º da Lei nº 6.830/80, ou garantir a execução, de modo a 

nomear bens à penhora, sendo observada a ordem prevista no artigo 9º 

da referida lei.

Em caso de a executada não pagar a dívida e nem nomear bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quantos forem 

necessários à satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, 

cujo valor deverá constar do auto de penhora.

Garantido o juízo, a executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 16 da mesma lei.

Diante o pagamento, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276649 Nr: 5176-38.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ CORREA QUEIR0Z

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, tendo sido demonstrado nos autos que o caso se amolda 

perfeitamente no debatido na ADPF 52/DF, dando interpretação conforme 

a constituição para tornar atípico a conduta de interromper gravidez de 

feto anencéfalo, julgo procedente o pedido, autorizando a autora Marinez 

Correa Queiroz a interromper sua gravidez, através de intervenção 

cirúrgica, por médico especializado.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará e arquivem-se, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 11 de maio de 

2018.Carlos Augusto FerrarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276649 Nr: 5176-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ CORREA QUEIR0Z

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revendo os autos, verifica-se que houve um erro material no dispositivo 

da decisão retro, inviabilizando a urgência que o caso requer.

Dessa forma, onde se lê “Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará e 

arquivem-se com as baixas necessárias”.

 Leia-se “Expeça-se alvará. Transitando em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias”.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221202 Nr: 3561-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Inv. em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG Brasil Multicarteira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12330-A, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - OAB:16.594, 

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MS nº 6.835

 Processo nº 3561-81.2016 – Código 221202

Vistos.

Trata-se de pedido consignatório que vem tramitando como procedimento 

ordinário.

Nota-se que o autor fez depósito na Caixa Econômica Federal, não junto à 

conta única do Tribunal de Justiça junto ao Banco do Brasil.

Não há ponto contraditório.

É o relatório.

Colhe-se dos autos que o autor busca vincular valores depositados em 

ação já finalizada ao pagamento de débito junto ao requerido.

Instado, a parte requerida manifestou-se pela transferência dos valores.

Portanto, não havendo pontos controvertidos, uma vez que o requerente 

pugna pela transferência, bem como o requerido, dou provimento, 

resolvendo o mérito, ao pedido para determinar a requisição de 

transferência dos valores à Caixa Econômica Federal para a conta única 

do Tribunal de Justiça, com posterior expedição de alvará para 

levantamento do valor incontroverso, descontadas as custas adiantadas e 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Transitando em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275415 Nr: 4371-85.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gomes de Almeida - 

OAB:20.056 MT, Katia Valadares Silva - OAB:23270/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

requerente, para no prazo de QUINZE dias, querendo, impugnar as 

contestações de fls. 73/75 e 80/83vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152284 Nr: 2962-21.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273236 Nr: 3105-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Marques Parreira Júnior, Paulo Leandro Holanda 

Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Premium Motors

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3105-63.2018 – Código nº 273236

Vistos.

Ovidio Marques Parreira Júnio e Paulo Leandro Holanda Mota propôs ação 

de restituição de posse em face de Via Premium Motors.

Os autores requereram o benefício da justiça gratuita, contudo não há 

elementos nos autos para fundamentar a concessão de tal benefício. Além 

da parca documentação, não foi demonstrado a inviabilidade dos autores 

de arcarem com as custas dividindo-as entre si.

 Assim, INTIME-SE os requerentes para que emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, no sentido de apresentar o comprovante de pagamentos 

das custas ou documentos que comprovem a carência financeira, sob 

pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232245 Nr: 10646-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria M. Dos A. Almeida, Maria Mirian dos 

Anjos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10646-21.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 232245

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA M. DOS A. ALMEIDA.

 Conforme se extrai dos autos, consta certidão informando que não foi 

possível citar a executada, por não encontra-la, e devolvido o mandado 

para que a parte autora informe se possível o atual endereço da 

devedora.

 Destarte, a parte exequente foi intimada para que se manifestasse acerca 

da certidão de fls. 24 e quedou-se inerte, transcorrendo o prazo previsto 

para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de fls. 26. 

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 
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inciso III, do Código de Processo Civil.

Para todo efeito, INTIME-SE o exequente, pessoalmente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito da certidão, à fl. 24.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242606 Nr: 1144-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Barcelos Ltda Me, Gilson Barddal 

Siqueira, Nilio Lourenço Querino, Deila Barcelos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1144-24.2017.811.0004 CÓD. 242606

Vistos.

O pedido retro restou prejudicado em face do transcurso do prazo.

Intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) dias dar prosseguimento 

ao feito, em obediência ao §1º, do artigo 485, do CPC, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210271 Nr: 9704-23.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Rodolfo Hidelbrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Jorge Hildebrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SANDRA CANOVA 

MORAES - OAB:108178/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp

 PROCESSO Nº 9704-23.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 210271

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245334 Nr: 3064-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. Costa Comércio - Calveste, Edvar Pereira 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Adolfo Taiul - 

OAB:8208

 PROCESSO Nº 3064-33.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 245334

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de E. P. COSTA COMÉRCIO ME.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 08, o feito foi extinto com resolução 

do mérito no tocante aos créditos constituídos até 20/12/2011. Sendo 

assim, foi intimado o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

retificasse a CDA dos autos, com o valor atualizado da dívida, abatidos os 

créditos prescritos, nos termos do §8° do art. 2° da Lei n° 6.830/80, sob 

pena de extinção.

 Posteriormente, às fls. 09, foi informada, na certidão que a exequente fez 

carga do processo em 24/03/2017 e devolveu em 21/09/2017 sem 

manifestação.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 09, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199251 Nr: 3268-48.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 PROCESSO Nº 3268-48.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 199251

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196424 Nr: 1407-27.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Duque dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:OAB/MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, ÉRICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12.453, 

JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, LORENA FERNANDES 

GODOY - OAB:18.892

 Intimação das partes da designação de perícia nestes autos o para o dia 

02/08/2018, consignando que o atendimento no consultório do perito é das 

09:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas, por ordem de chegada, bem 

como para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 60 de 744



 Cod. Proc.: 199254 Nr: 3270-18.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 PROCESSO Nº 3270-18.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 199254

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199250 Nr: 3267-63.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 PROCESSO Nº 3267-63.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 199250

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273016 Nr: 2954-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2954-97.2018.811.0004 Cód. 273016

Vistos.

INTIME a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197680 Nr: 2302-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp, Samuel Gomes Machado de Souza - OAB:23379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, SILVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610

 PROCESSO Nº 2302-85.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 197680

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249351 Nr: 5761-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues, Maraiza Moraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

exequente, para no prazo de CINCO dias, manifestar-se nos autos, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183822 Nr: 5349-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenes Florencio de Castilho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 
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requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254790 Nr: 9465-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

requerente, para no prazo de CINCO dias, manifestar-se nos autos, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216883 Nr: 982-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Martins Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Izaias Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 1458-24.2004.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Mendes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio Vargas de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

requerente, para no prazo de CINCO dias, manifestar-se nos autos, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260824 Nr: 13506-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D'arc Lizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelar Carlos Staszak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 13506-58.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 260824

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO movida por JOANA D’ARC LIZZI em 

face do ESPÓLIO DE ADELAR CARLOS STASZAK.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 38, fora proferido despacho, no 

sentido de receber a inicial, citando os herdeiros e legatários, além de 

nomear a requerente como inventariante, determinando sua intimação, 

desde já, para que, após o compromisso firmado em termo, prestasse as 

primeiras declarações no prazo assinalado. Ademais, fora determinada a 

intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público - caso houvesse 

herdeiro incapaz -, para o resguardo de seus interesses, ou 

testamenteiro, se houvesse testamento com declarações de última 

vontade do de cujus.

 Destarte, firmado o termo de compromisso às fls. 40, a ora inventariante, 

intimado por meio de seu patrono às fls. 39, quedou-se inerte quanto à 

apresentação de suas primeiras declarações, transcorrendo o prazo 

assinalado para o cumprimento da diligência determinada por este Juízo, 

conforme certidão às fls. 41. Ressalta-se que deixar de promover os atos 

e diligências incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, 

como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o inventariante, 

pessoalmente, para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar nos autos, 

apresentando suas primeiras declarações, conforme já determinado, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, III, 

do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74210 Nr: 7245-29.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados, Banco 

Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

requerente, para no prazo de CINCO dias, manifestar-se nos autos, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193369 Nr: 12640-55.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 PROCESSO 12640-55.2014.811.0004 CÓD. 193369

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente visa o 

recebimento de honorários advocatícios em face da executada Jackeline 

Messias Araújo.

A parte executada informou pagamento às fls. 91/ss.

Procedeu-se a indisponibilidade de valores em contas e aplicações via 

BACENJUD às fls. 102/ss.

 A executada deixou de impugnar a penhora, tendo a parte exequente, 

portanto, se manifestado pelo levantamento dos respectivos valores e a 

consequente extinção do feito.

É o relatório.

Considerando que o processo de execução cumpriu o seu objetivo, julgo-o 

extinto em virtude do pagamento, com base no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores constantes às fls. 102/ss, 

e os depositem na conta bancária informada às fls. 97.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219808 Nr: 2707-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Benedito Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattews Merrill, Lyvia Mara 

Campista Wanzeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179478 Nr: 1473-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me, Márcio Omar Souza de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

exequente, para no prazo de CINCO dias, manifestar-se nos autos, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263659 Nr: 15284-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleumir Cândido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadabe Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15284-63.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263659

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

CLEUMIR CANDIDO DOS SANTOS em face de NADABE RIBEIRO DA 

SILVA.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 13, foi determinada a intimação do 

exequente por este Juízo, por meio de seu patrono, para emendar a 

petição inicial e acostar cópia de suas duas últimas declarações de 

imposto de renda, ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para requerer o que entender de direito, sem a manifestação 

esperada, como consta na certidão de fls. 15. Ressalta-se que deixar de 

promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação 

judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de 

extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa às fls. 83/84, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, 

III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171128 Nr: 3739-35.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgilio Bueno Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos César Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

exequente, para no prazo de CINCO dias, manifestar-se nos autos, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243451 Nr: 1694-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101426 Nr: 6429-42.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSF, MdCBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Wurzius - 

OAB:OAB/MT14006

 PROCESSO Nº 6429-42.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 101426

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por GABRIELLY 

DA SILVA FERREIRA, menor impúbere, representadas pela genitora 

MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA, em face de SIDNEY FERREIRA DA 

SILVA.

 Conforme se verifica dos autos, às fls. 115, foi determinada, por este 

Juízo, a prisão do devedor de alimentos. Entretanto, não foi possível 

efetuar a prisão civil do executado, conforme consta na fl. 119, face à 

informação conseguida no endereço nos autos.

 Destarte, a parte exequente foi intimada para que se manifestasse acerca 

da certidão de fl. 119 e quedou-se inerte, transcorrendo o prazo previsto 

para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de fls. 122. 

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente, 

pessoalmente, por meio da representante legal, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir o determinado às fls. 122, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199252 Nr: 3269-33.2015.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebe Cristina Ferreira Hildebrand, Hélio Rodolfo 

Hidelbrand, Sonia Helena Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, 

Tarita Hildebrando Cardinali, Giuliano Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu 

Neto, Alexandre Abreu, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 PROCESSO Nº 3269-33.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 199252

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271351 Nr: 1861-02.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldori Pedó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de reparação de danos morais e materiais decorrente 

de ameaça de corte de energia elétrica ilegal c/c obrigação de fazer e 

pedido de tutela acautelatória de não interrompimento de energia elétrica e 

repetição de indébito ajuizada por Aldori Pedó, em face de Energisa Mato 

Grosso S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 O requerente não juntou aos autos quaisquer informações que 

comprovem sua hipossuficiência, nem tão pouco efetuou o recolhimento 

de custas processuais.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetue o pagamento 

das custas.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 4. Revogo a decisão de fls. 59, uma vez que a presente ação não versa 

sobre cobrança de ICMS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274039 Nr: 3566-35.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKMBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Bianca Lopes Pereira 

Santana - OAB:31056GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Revisional de Alimentos, movido por Lazaro Fernando 

Mendes Gonçalves em face de Naara Kassia Matos Belém, visando à 

redução dos alimentos.

Analisando devidamente a inicial, observa que ela não preenche os 

requisitos do art. 319.

Assim, intime-se a parte autora para emendar e completar a inicial, 

conforme o teor do art. 319, bem como o art. 322 e 324 do CPC e seus 

parágrafos.

 Deverá acostar cópias de documentos pessoais e comprovantes de 

endereços.

 Deverá descrever adequadamente os fatos e os pedidos, valor da causa.

 Deverá qualificar adequadamente as partes, e lembrando que o 

alimentando é quem deve figurar no polo passivo.

Deverá trazer aos autos documentos essenciais à propositura da ação, 

destacadamente o acordo que quer viver.

Ainda, terá de acostar documentos que comprovem a hipossuficiência 

alegada.

 Anoto o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228024 Nr: 7751-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 228024

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por Eduardo Rykelmen Ferreira 

Costa, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora Josileide 

Costa Ferreira, em face de Klayton Ferreira Costa.

 Conforme se vê no requerimento de fls.50/51, a exequente pugna pela 

penhora de bens em nome do executado, entretanto não há nos autos os 

dados necessários para o efetivo deferimento do pedido.

 Dessa forma, abra-se vista à autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o número do CPF do executado.

Após a manifestação, voltem-me concluso para análise do pleito e tomada 

das providências cabíveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257792 Nr: 11331-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO - 

OAB:23337, ARIDAQUE LUIZ NETO - OAB:3252/MT, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT, Josias Alves Vitor 

Trindade - OAB:MT 16.506

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 330 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 

17h00min (horário de MT). Intimem-se as partes a apresentarem rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de restar precluso tal direito, 
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nos termos do art. 357, §4º do CPC, caso não tenha sido apresentado. 

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271595 Nr: 2021-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juãn Karoline Luz Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a requente mora na Capital de Goiás, sendo que ali 

poderá apresentar-se ao Juízo, onde os órgãos estatais poderão apreciar 

e/ou julgar o pleito da requerente, especialmente por não haver.

Ademais, a Lei n° 6.015/1973, em seu artigo 109, § 5°, confere ao autor a 

faculdade em optar pelo foro competente para apreciação do pedido de 

retificação do registro civil, podendo este optar pelo seu domicílio ou no 

juízo da comarca em que situado o cartório na qual foi lavrado o assento.

Ocorre que, conforme documentação acostada à inicial, a comarca de 

Barra do Garças – MT, não é o domicílio da requerente, fls. 19, tampouco a 

comarca onde fora lavrado o assento, fls. 13.

Ante ao exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar o 

presente feito.

 Após as baixas e intimações necessárias, remetam-se os autos com as 

mais sinceras homenagens à Comarca de Goiânia – Goiás, com as nossas 

sinceras homenagens.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271448 Nr: 1925-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção da Luz, Luiza Moreira da Luz, 

Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes os requisitos autorizadores, defiro a liminar pleiteada, 

determinando o arresto de 3.687.51 sacas de soja brasileira em grãos, a 

serem colhidas na Fazenda Água Branca, Rodovia BR 070, no município 

de General Carneiro, as quais deverão ser depositado em nome da 

exequente na PCO Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda, 

ficando a parte exequente responsável pelo seu depósito em armazém 

que assume o ônus de depositário.O Requerente deverá arcar com todas 

as despesas do Sr. Meirinho, relativa ao cumprimento do 

Mandado.Cumprida a liminar, citem-se os executados para apresentarem 

contestação ou satisfazer a obrigação, nos termos do artigo 806 do 

CPC.Cite-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246479 Nr: 3840-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 14 de junho de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274913 Nr: 4027-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CF&I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de uma camionete 

marca FIAT, modelo STRADA, Chassi 9BD27844DA7178343, Placa 

MGR-0925, cor PRETA, ano/modelo 2009/2010, que se encontra em posse 

do requerido.II – Defiro ao meirinho as prerrogativas do art. 212, §2o do 

CPC. III – Buscado e apreendido, os bens deverá permanecer nesta 

comarca, junto ao depositário indicado pela autora, até o término do prazo 

de resposta do réu. IV – Transcorrido prazo de resposta, poderá o bem 

ser conduzido ao local de interesse do autor.V – Cite-se o réu para, 

querendo, no prazo de 05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no 

prazo de 15 dias, art. 3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 10.913/04.VI – Para pronto pagamento, fixo honorários 

em 10% do valor dado à causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254728 Nr: 9429-06.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilucia da Silva Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirley Vaz de Oliveira - 

OAB:48387/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES 

- OAB:21.665/O

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 14 de junho de 2018, às 15h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262031 Nr: 14267-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14267-89.2017.811.0004 – Código 262031

Vistos.

Realizado o arresto online via sistema BACENJUD, nos termos do artigo 

830 do Código de Processo Civil, nada foi encontrado em nome do 
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executado, conforme se vê no comprovante em anexo.

 Dessa forma, sobre a ausência de bens, diga o autor.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273967 Nr: 3522-16.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAFdS, JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana paula gonzaga souza - 

OAB:13550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, indefiro o pedido liminar de busca e apreensão da 

menor Anna Laura, pelos fundamentos acima expostos.Defiro o direito 

regular de visitas do genitor à menor Anna Laura, devendo se dar em 

finais de semanas intercalados.Defiro a cota ministerial, com relação ao 

estudo psicossocial na residência do autor, pela psicóloga judicial, 

devendo a mesma apresentar relatório no prazo de 20 (vinte) dias.Com o 

estudo nos autos, abra-se vista ao Representante do Ministério Público, 

para manifestar.Sem prejuízo, designo audiência de conciliação a ser 

realizada em 19 de julho de 2018, às 17h00min (MT) pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, intimem-se os requerentes e o requerido a fim 

de que compareçam à audiência, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os requeridos poderão 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Abre-se vistas ao representante do 

Ministério Público por se tratar de interesse de menor.Por fim, concedo a 

gratuidade da justiça nos termos da Lei 1.060/50.Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209456 Nr: 9191-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFBC, LBdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 209456

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por Pedro Fabrício Borges 

Cardoso, neste ato representado por sua genitora, Lilian Borges do 

Nascimento, em face de Evandro Silva Cardoso.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça certidão de dívida para protesto, nos termos do artigo 528, §§1º e 

3º, do Código de Processo Civil, intimando-se a parte credora para retirada 

em Juízo e promover o seguimento que desejar, bem como proceda com a 

inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, conforme 

dispõe o artigo 782, §3º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67663 Nr: 1186-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPF-M, EMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a suspensão pelo prazo requerido.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à localização de bens do 

executado passíveis de penhora.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234068 Nr: 12073-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Araguaiana Ltda Me, Aldair Laurindo 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o teor do pedido de fls. 17, que informa o parcelamento 

do débito objeto da presente execução, DEFIRO a suspensão pelo prazo 

requerido às fls. 17-v.º.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181832 Nr: 3648-08.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacobson Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 VISTOS.

1. Considerando o teor do pedido de fls. 38, DEFIRO a suspensão pelo 

prazo requerido.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245260 Nr: 2990-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o teor do pedido de fls. 15, que informa acordo firmado 

entre as partes sobre o objeto da presente execução, DEFIRO a 

suspensão pelo prazo requerido às fls. 15.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183633 Nr: 5196-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Sirqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Genezi Teixeira da 

Silva Oliveira, Alda Carneiro Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a suspensão pelo prazo requerido à fl. 89-vº.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à localização do endereço dos 

réus.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99252 Nr: 4257-30.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Galvão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o teor do pedido de fls. 35/36, que informa o 

parcelamento do débito objeto da presente execução, DEFIRO a 

suspensão pelo prazo requerido às fls. 35.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto à compensação do débito, sendo 

que o silêncio será interpretado como quitação do mesmo.

3. Promova-se a baixa da ação no relatório estatístico mensal.

4. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189820 Nr: 10165-29.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACF, CGCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Whemerson Roger Fontes 

Melo - OAB:OAB/MG 151.689

 Vistos.

Considerando a certidão DE FL. 98, proceda-se à intimação da parte 

autora pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175633 Nr: 9373-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussânia Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 84, proceda-se à intimação da parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268724 Nr: 100-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de embargos à execução proposto por Banco Bradesco S/A, em 

face da Fazenda Pública Municipal, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 Os embargos preenchem os requisitos do art. 16 da LEF, impondo-se ao 

seu RECEBIMENTO para discussão, com efeito suspensivo, eis o juízo 

está garantido (art. 16, § 1º, da LEF).

CITE-SE o embargado para contestar no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

conforme dispõe o art. 17 da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102091 Nr: 7094-58.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. Carvalho Fermanian, Maria José de 

Carvalho Fermanian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:SOAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 102091

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Considerando que os valores pleiteados na ação são desproporcionais ao 

sigilo constitucionalmente garantido, indefiro o pedido retro, especialmente 

pela ausência de diligências por parte do exequente.

 Dessa forma, intime-se a parte autora para se manifestar, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, conforme 

dispõe o artigo 40, §2º da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176340 Nr: 10298-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Roberta Naine Balém Soares 

representada por eu genitor Roberto Soares da Silva em face Daura 

Pereira Belém, todos devidamente qualificados nos autos.

A requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, por não haver mais interesse no feito, sob o fundamento de que a 

executada não fora citada, além de a requerente e o seu representante 

não residirem mais na comarca.

 É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

maio de 2018, às 13h00min (horários de MT).

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160120 Nr: 574-14.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OB, RBR, CCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBCdC, EdEFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Diante do exposto, julgo procedente a presente ação de declaratória de 

paternidade e maternidade para reconhecer que ODILON BENTO e RITA 

BENTO ROCHA como os pais de CREUZA CIRILO DOS REIS. Por 

consequência, anulo o registro civil sob o n. de Ordem 3361, Livro A5, fls. 

72, a fim de excluir a paternidade e maternidade dos requeridos BALBINO 

CIRILO DA CONCEIÇÃO e ELVIRA FERREIRA DOS REIS em relação à 

requerente CREUZA CIRILO DOS REIS, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.A requerente Creuza Cirilo dos Reis passará a 

se chamar CREUZA BENTO ROCHA, bem como deverá constar em seu 

registro civil os respectivos nomes dos seus pais e avós paternos e 

maternos. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil Aragarças/GO para 

providenciar a anulação do registro civil e a confecção de novo registro 

de nascimento da autora Creuza.Deixo de condenar os requeridos ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios por ser assistidos pela 

Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado e devidamente cumprida, 

ao arquivo. Publique-se,Registre-se e Intime-se. Barra do Garças, 07 de 

maio de 2018.Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238957 Nr: 15452-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MIGUEL CARAM - 

OAB:OAB/RO 5.368, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

KARIMA FACCIOLI CARAM - OAB:3.460

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que José Xavier de Oliveira 

move em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório 

Dpvat s/a.

Expeça-se, em favor do autor, o competente alvará de levantamento do 

valor depositado voluntariamente pelo requerido, conforme se vê a fls.87, 

devendo o montante ser transferido para a conta bancária informada a 

fls.84.

 Ainda, ante a divergência trazida pelas partes, remetam-se os autos à 

contadoria judicial para que realize o cálculo nos moldes da sentença 

proferida (fls.72/75).

Após, volvam-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257882 Nr: 11375-13.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fernando Borges Reis, Sione Elias dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

eventuais provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 369 do 

Código de Processo Civil, justificando-as.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 15603-31.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ramos de Oliveira, Erlissandra Aguiar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizia Gomes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

eventuais provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 369 do 

Código de Processo Civil, justificando-as.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216922 Nr: 996-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Vistos.

Trata-se de ação de execução movida por Banco do Brasil s/a em 

desfavor de Marcos José Bezerra da Silva.

Deferido o requerimento de fls.66 e realizada a busca de ativos em nome 

do executado, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276659 Nr: 5184-15.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia Batista Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Nota-se que o autor não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório 

no que diz respeito à recusa administrativa para receber o seguro DPVAT.

 Deste modo, deve a parte autora emendar da petição inicial, de modo a 

juntar comprovação da realização de requerimento administrativo, assim 

como a respectiva recusa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271503 Nr: 1960-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELdNO, KVLNdO, JGLNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQM, MdNn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Uma vez comprovada à relação de parentesco e a necessidade das 

menores, arbitro os alimentos provisórios devidos pelos avos às netas, 

ora requerentes, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Citem-se os requeridos e intimem-se os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 02 de agosto 

de 2018, às 14h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Notifique-se o membro do Ministério Público.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273858 Nr: 3469-35.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial com sua emenda uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai aos filhos, ora requerentes, em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, por não ter sido comprovada a 

ocupação do alimentante.

Designo para o dia 02 de agosto de 2018, às 15h30min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

Quanto ao pedido de concessão de guarda provisória, considerando que 

os menores já se encontram, em tese, amparados no lar da requerente, 

defiro a guarda provisória, eis que vai ao encontro do princípio da 

proteção integral esculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo de revogação a qualquer tempo, arts. 33 a 35 ECA.

Cite-se e intime-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que por intermédio de Advogado.

Intime-se os alimentado na pessoa de sua representante, para que 

compareça a audiência alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se, o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275697 Nr: 4544-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de uma maquina de 

pré-limpeza de cereais, Marca: MITSUBISHI, Modelo: L-200 TRITON, 

Ano/Fab 2013, Cor: BRANCA, Chassi : 93XJNKB8TDCD67139, Placa: 

OBE-9704, que se encontra em posse do requerido.II – Defiro ao meirinho 

as prerrogativas do art. 212, §2o do CPC. III – Buscado e apreendido, os 

bens deverá permanecer nesta comarca, junto ao depositário indicado 

pela autora, até o término do prazo de resposta do réu. IV – Transcorrido 

prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao local de interesse do 

autor.V – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 05 dias, purgar a 

mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 3o, §§ 2o e 3o do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 10.913/04.VI – Para pronto 

pagamento, fixo honorários em 10% do valor dado à causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185259 Nr: 6492-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silva da Mata Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Moreira, Lindinalva Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 NOMEIO como perito o engenheiro civil Rodrigo de Lima Paiva, podendo 

ser encontrado na Rua Independência, nº 677, Bairro Centro, em Barra do 

Garças-MT, telefones (66) 99961-6525 ou (66) 3401-6493 e e-mail: 

rodrigoorv@gmail.com, ressaltando que a parte requerida ficará 

responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, já que requereu a 

produção da prova pericial.Intime-se o perito nomeado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar se aceita a nomeação, bem como apresente sua 

proposta de honorários, nos moldes da tabela do CREA-MT. Intimem-se as 

partes, que deverão indicar seus assistentes técnicos e formular quesitos 

em 15 (quinze) dias.Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

após conclusos para arbitramento do valor, nos termos do art. 465, §3º.A 

perícia ocorrerá a expensas dos requeridos, quem unicamente requereu 

(art. 95 do CPC).Deverá o Sr. Perito, cumprindo o encargo que lhe é 

cometido, nos termos do art. 466 do CPC, devendo ainda, observar os 

seguintes parâmetros:Concedo ao profissional o prazo de 30 (trinta) dias 

para realizar perícia e entregar o laudo, devendo ser advertido que poderá 

incorrer na prática do art. 330 do Código Penal em caso de 

descumprimento. Ressalto que o mesmo deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Deverá ser realizada perícia técnica 

junto aos imóveis devidamente identificados nos autos em epigrafe, com 

base nos títulos acostados ao feito, bem com in loco, e por demais 

elementos que o Sr. Perito julgar necessário.Deve o profissional nomeado, 
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informar ao Cartório Judicial a data que se realizará o ato da perícia, que 

por seu turno deve intimar as partes como determina o art. 474 do CPC, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no art. 469 do mesmo diploma 

legal.Protocolado o laudo em Juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275293 Nr: 4272-18.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Guarda e Alimentos onde a requerente busca a 

condenação do requerido em prestação de alimentos aos menores que 

estão em sua guarda. Ademais, requer a fixação de alimentos provisórios.

Recebo a inicial com sua emenda uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai aos filhos, ora requerentes, em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo.

Designo para o dia 19 de julho de 2018, às 15h30min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Centro de Mediação.

Quanto ao pedido de concessão de guarda provisória, considerando que 

os menores já se encontram, em tese, amparados no lar da requerente, 

Defiro a Guarda Provisória, eis que vai ao encontro do princípio da 

proteção integral esculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo de revogação a qualquer tempo, arts. 33 a 35 ECA.

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer à audiência designada, 

salientando-se que, caso não houver acordo, poderá contestar, desde 

que por intermédio de Advogado.

Intimem-se os alimentados na pessoa de seu representante, para que 

compareçam a audiência, alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se o membro do Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 226207 Nr: 6589-57.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall'Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a audiência designada coincide com o feriado da 

Paixão de Cristo, conforme certidão de fls. 106/107, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 07 de junho de 

2018, às 15h00min (horário de MT).

Ademais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 103.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276009 Nr: 4743-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Citem-se os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, reduzo os honorários 

advocatícios pela metade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268596 Nr: 16-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. M. de Oliveira Rezende - ME, Cleri 

Aparecida Mendes de Oliveira Rezende, Elias Caldeira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Citem-se os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, reduzo os honorários 

advocatícios pela metade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270546 Nr: 1377-84.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taila Diene da Silva Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Cite-se a requerida e intime-se o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 02 de agosto de 2017, às 13h30min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273202 Nr: 3086-57.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Inicialmente convém ressaltar que a guarda há de ser concedida 

ao responsável que melhor atende aos interesses do menor. Portanto, o 

bem estar da menor deve sempre prevalecer sobre os interesses dos 

adultos envolvidos. No presente caso, entendo por ora que não há 

fundadas razões para a concessão da guarda liminarmente, em virtude de 

não estar demonstrado que os direitos e garantias da criança estão sendo 

salvaguardados com as mudanças de lar e de hábitos, consoante 

condições pré-estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.Isto 

posto, indefiro a concessão da guarda provisória em sede de tutela 

antecipada, haja vista que se faz necessário a análise de das condições 

em que a menor possuia na casa da avó, bem como encontram-se na 

casa da requerente, objetivando comprovar qual a medida que melhor 

atenderá aos interesses do menor.1.Recebo a inicial, eis que presentes os 

requisitos contidos nos arts. 319 do Código de Processo Civil.2.À 

realização de Estudo Psicossocial na casa da requerente e na casa da 

avó paterna, devendo ser oficiado o Conselho Tutelar para a conclusão do 

mesmo no prazo de 30 (trinta) dias.3.Designo audiência de conciliação 

para 02 de agosto de 2018, às 14h30min (horário de MT), a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Barra do Garças-MT, 4.Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, conforme 

os arts. 98 e 99 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Notifique-se 

o Ministério Público.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179384 Nr: 1387-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalem Construções e Consultoria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 VISTOS

Defiro o pedido retro, uma vez que a parte autora manifestou interesse em 

realizar audiência de conciliação.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam, à audiência de conciliação 

a ser realizada em 19 de julho de 2018, às 16h30min (MT) pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC).

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187696 Nr: 8454-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSP, CdFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNdJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Beatriz Soares Pinheiro, 

representada por sua avó materna Cleuza de Fátima Soares, em desfavor 

de Raimundo Nonato de Jesus Pinheiro, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, por não haver mais interesse no feito, sob o fundamento de que o 

executado já está cumprindo com suas prestações alimentícias dentro de 

suas possibilidades.

 É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265119 Nr: 16249-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos 

proposta por Ivomar Vicente Fontes, em desfavor de Diane Sciascia 

Fontes, devidamente qualificados nos autos.

O Requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, sem maiores explicações, conforme pleito de fl. 27.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181263 Nr: 3139-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGCdS, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA JEANE DANTAS E 

SOUZA - OAB:35333

 VISTOS.

Tendo em vista a certidão retro, intimem-se pessoalmente os autores para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da devolução da carta 

precatória, fls. 91/124, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265577 Nr: 16545-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PEREIRA REIS SILVEIRA, Felipe 

Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ELOI ALCÂNTARA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de despejo com pedido de tutela provisória c/c rescisão 

de contrato de locação e cobrança de aluguéis e acessórios.

Foi concedida a liminar pleiteada e designada data para audiência de 

conciliação, entretanto, mesmo devidamente citado, o requerido não 

compareceu, apesar da desocupação voluntária, conforme se vê pelo teor 

da das fls.69.

Deste modo, intime-se a parte autora para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275388 Nr: 4349-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mazetto Neto, Silvia Aparecida Hipolito 

Mazetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275386 Nr: 4347-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilda Leite Dantas, Priscila Moreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 4332-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luma Beatriz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 
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curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275395 Nr: 4356-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora Vilela Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275378 Nr: 4339-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Alves Ferreira, Rosa Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275359 Nr: 4321-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cleide Teixeira de Sousa, Rafael Batista 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275394 Nr: 4355-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanna Karla Dutra Lima, Leandro 

Augustinho de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275367 Nr: 4329-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvacy Ferreira da Silva, Samir Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275362 Nr: 4324-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovêncio Rosa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164786 Nr: 6629-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago G. da Silva - ME, Thiago Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 PROCESSO CÓD. 164786

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extratos em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$53,14. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face do resultado negativo, diga o exequente, indicando 

bens passiveis de penhora.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255948 Nr: 10205-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire Barros 

Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de embargos à execução proposto por Barra Motos Ltda, Elias do 

Prado e Lucimeire Barros Lopes Prado, em face de Itaú Unibanco S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Para a concessão dos efeitos suspensivos nos embargos à execução, é 

necessária a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano e 

desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente.

Da análise dos autos, verifica-se o oferecimento de caução de bens 

imóveis suficientes para garantir a execução. Assim sendo, DEFIRO o 

efeito suspensivo pretendido, eis que preenchidos os requisitos do artigo 

919 do CPC.

Designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil para o dia 26.07.2018, às 14:00 horas (horário de Mato 

Grosso), que será realizado no Centro de Conciliação e Mediação.

 CITE-SE o embargado e intimem-se os embargantes.

Sem impossível o acordo, os requeridos poderão contestar no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 920, I, do mesmo diploma legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155466 Nr: 7400-90.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Diniz Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pleito de fls. 66.

Expeça-se o competente alvará de levantamento do valor depositado as 

fls. 61, em favor da parte requerente, observando-se as contas indicadas 

as fls. 66.

Ademais, requeira a parte autora o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96293 Nr: 1217-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 42.

2. Proceda-se o desentranhamento das CDAs n° 117233 a 117242, 

promovendo as devidas anotações.

3. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

arquivamento provisório conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255949 Nr: 10206-88.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire Barros 

Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pretendem os autores liminarmente a suspensão da execução de cód. 

151869, em apenso, até o julgamento destes autos.Ocorre que os autores 

também interpuseram ação de Embargos à Execução, cód. 255948, em 

apenso, no qual fora deferida a suspensão da execução.Ante ao exposto, 

restou prejudicado o pedido de suspensão da execução.Designo 

audiência de conciliação a ser realizada em 26 de julho de 2018, às 

14h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, intimem-se os 

requerentes e o requerido a fim de que compareçam à audiência, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, os requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152087 Nr: 2654-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pleito de fls. 89.

Expeça-se o competente alvará de levantamento do valor depositado as 

fls. 82, em favor da parte requerente, observando-se as contas indicadas 

as fls. 89.

Nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90761 Nr: 4623-06.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, proceda-se à intimação da parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176620 Nr: 10654-03.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira de Jesus, Helena Ferreira Lima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasa - Produtos Alimentícios da Amazônia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, proceda-se à intimação da parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275364 Nr: 4326-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaciene Lima dos Santos, Orlando Glazito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263841 Nr: 15386-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Franco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dério Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samuel Gomes Machado de 

Souza - OAB:23379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

1. Intime-se a inventariante para que se manifeste acerca da certidão de fl. 

65, bem como para que providencie aos autos as certidões negativas 

relativas ao falecido, nos âmbitos municipal, federal e estadual.

2. Promova o Sr. Oficial de Justiça a avaliação dos bens descritos na 

petição inicial, constrito na forma do art. 870 e seguintes do Código de 

Processo Civil, mediante juntada nos autos do respectivo laudo de 

avaliação.

3. Depois de realizada a avaliação, remetam-se os autos à Procuradoria 

Geral do Estado para manifestação, conforme manifestação de fl. 56.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230486 Nr: 9380-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Miranda de Matos, Maria de jesus Fonseca 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olinda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262933 Nr: 14832-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. A. Bezerra Pijamas Eireli, Marlene 

Rodrigues Alves Bezerra, André Luiz Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 138/483 diga ao requerente, para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236336 Nr: 13672-27.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. L. Construtora Ltda, Lincoln Heimar Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais).Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245823 Nr: 3453-18.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Gonçalves da Silva, Ataisa Natalina Moro 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercê Pereira Furtado, Ana Maria Pereira 

Furtado Silva, Juliane Valéria Pereira Furtado, Pedro Henrique Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Jorge 

Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Luciano 

Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo Henrique Gomes Marques 

- OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

Defiro a inquirição das testemunhas arroladas, fls. 108, cabendo ao 

advogado na parte autora proceder a intimação da testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do 

artigo 455 do CPC.

No mais, aguarde-se a realização da audiência anteriormente designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 205085 Nr: 6637-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto dos Santos, Maria Luiza Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turmin Azevedo dos Santos, Wilson Azevedo 

dos Santos, Milton Azevedo dos Santos, Vanise Veloso Ferreira, Gisela 

Silva Arantes, Hadovaldo Marques dos Santos, Silvio Luiz Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurisan de Santana Azevedo - 

OAB:MT 3.573, Leandro Vinicius Camargo dos Santos - 

OAB:19899/O-MT, Rafael Duarte dos Santos - OAB:19.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro. Anote-se.

 Considerando o transcurso de prazo, remetam-se os autos a Fazenda 

Pública Estadual para manifestação.

Após, nova conclusão.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 275825 Nr: 4615-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Karaja Rodrigues galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Além disso, a alegação de uso antigo e constante de medicamentos não 

significa, por si só, possibilidade de legitimação da conduta reputada 

t r á f i c o ,  n a  d e c i s ã o  p r o f e r i d a  e m  a u d i ê n c i a  d e 

custódia.3.Dispositivoa)Indefiro o pedido de revogação da prisão 

preventiva.b)Aguarde-se a denúncia.c)Cumpra-se.Barra do Garças, 

10.05.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214528 Nr: 12174-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Benevides do Carmo Filho, Hiago 

Saraiva Ferrari, Luiz Fernando Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Termo de Assentada

Autos de cód. 214528

Em 11.05.2018, às 15h00, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os advogados Wmarley Lopes Franco, Júnior César 

Coelho da Silva e Blainy Danilo Matos Barbosa. Presentes os réus. O 

Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas Rafael Pinheiro de 

Farias e Jhonny Garcia Trindade Monteiro. A defesa do réu Luiz Fernando 

Peres da Silva manifesta pela desistência das testemunhas abonatórias, 

arrroladas em fl. 121-v. A defesa técnica do réu Antônio Paulo Benevides 

do Carmo Filho desiste das testemunhas abonatórias, arroladas em fl. 104. 

Diante da ausência de ambas as testemunhas de acusação, prejudicada a 

instrução. Após o MM Juiz decidiu: “1. Designo audiência de instrução 

para 07.11.2018, às 15hrs30min (MT), para a oitiva das testemunhas de 

acusação, saindo réus e defesas devidamente intimadas. 2. Homologo a 

desistência das testemunhas abonatórias.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205241 Nr: 6731-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Guilherme da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 205241

 Em 11.05.2018 às 14h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o 

reeducando. Realizada a justificação. O Ministério Público manifesta pela 

regressão definitiva do reeducando. Por sua vez, a Defensoria Pública 

requer a manutenção do reeducando em regime semiaberto, uma vez que 

a respectiva ação penal, que ensejou a regressão cautelar, está em sede 

de recurso. Após, o MM juiz decidiu, em áudio, tornando definitiva a 

regressão do reeducando ao regime fechado, reconhecendo a falta 

grave, classificando o reeducando em multireincidente específico. 

Determina ainda a confecção de novo cálculo de pena, respeitando-se 

item “d”, da decisão de fl. 196, incluindo data base para progressão em 

10.11.2017, deixando de decotar as remições, bem como incluindo a pena 

de guia encartada em fl. 199. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259201 Nr: 12334-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos, Poliana 

Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 259201

1. Ante certidão de fl. 273, em que o réu Fabrício Rego de oliveira Mattos, 

exercendo a defesa pessoal, apresenta termo de apelação, recebo-o 

diante a tempestividade, nos termos do art. 593, do Código de Processo 

Penal.

2. Vistas à defesa técnica para razões recursais e, em seguida, ao 

Ministério Público, para contrarrazões.

3. Decorrido o prazo, remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças 09.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 210078 Nr: 9600-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benilson de Oliveira Valverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Termo de Assentada

Autos de cód. 210078

Em 09.05.2018, às 16h41min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizada a oitiva da vítima Sebastião Vanderlei Gerardi, bem como das 

testemunhas Salmon Hilario Ribeiro e Eladio Crisostomo de Oliveira. 

Realizado o interrogatório. Após o Ministério Público manifestou pela 

absolvição do acusado, observando a falta de provas. Após, o MM Juiz, 

sentenciou em áudio absolvendo o acusado por falta de provas, nos 

termos do art. 386, inciso II, CPP, determinando o arquivamento. Nada mais 
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havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215086 Nr: 12504-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonor Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Termo de Assentada

Autos de cód. 215086

Em 04.05.2018, às 15h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e os Advogados Adelo Henrique Oliver e Juares Batista 

Machado. Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas de 

acusação Brendon Alves Fonseca e Vilson Alves Matos, bem como as 

testemunhas de defesa Cristiano de Jesus. Após, o Ministério Público 

insistiu na testemunha da vítima Jefferson Luiz Mollman. Após a defesa 

postulou a oitiva das testemunhas Cristiano de Jesus e Junivam Ferreira 

das Chagas neste ato. A defesa insistiu na oitiva da testemunha 

Arquimedes Gomes de Moraes. O Ministério Público desistiu da oitiva de 

Arquimedes Gomes de Moraes. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Designo o dia 

24.08.2018 às 13h (MT) para a oitiva da vítima Jefferson Luiz Mollman. 2. 

Sai a defesa intimada para apresentar o endereço da testemunha 

Arquimedes Gomes de Moraes, no prazo de 5 (cinco) dias.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249720 Nr: 5997-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militino Porfírio Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023

 Termo de Assentada

Autos de cód. 249720

Em 09.05.2018, às 15h10min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e defesa técnica Adelmo Henrique Oliver. Presente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Moises Coelho Correia Neto, Maria 

Goiaci Ferreira dos Santos e Rony Felisbino da Silva. Ministério Público 

insistiu na oitiva de Genilson Nascimento de Azevedo e Rodrigo Soares da 

Silva. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Designo a oitiva de Genilson 

Nascimento de Azevedo e Rodrigo Soares da Silva para 18.05.2018 às 

14h30min (MT), sendo que rodrigo Soares da Silva já foi intimado pelo 

ministério Público, por telefone. 2. Saem o réu e defesa técnica intimados. 

3. Requisite-se a presença do réu.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 216557 Nr: 797-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira da Cunha Nascimento, João 

Fernando Alves dos Santos, Wandeck Lisboa de Farias, Mateus Guilherme 

Alves Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 216557

Em 09.05.2018, às 17h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente os 

réus. Realizada a oitiva da testemunha Jhons Robson dos Santos. O 

Após, o MM Juiz, determinou: “1. Designo o dia 06.11.2018, às 16h30min, 

para oitiva das testemunhas Christoferson Ferreira da Costa, Naara 

Kassia Matos Belém Gonçalves, Yasser Issa Razek Silva e Sidney 

Cardoso da Silva, sendo que os dois últimos deverão ser intimados na 

Delegacia de Polícia Civil.”. Saem os réus intimados. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1524-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171742 Nr: 4541-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:18936/O

 Sentença Autos 4541-33.2013.811.0004 (171742) 3. Dispositivo a) 

Condeno o denunciado Francisco Souza da Purificação, como incurso nas 

sanções do art. 171, §2º, I, CP, pelo que lhe aplico a pena corpórea de 

1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, 

substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo e interdição temporária de 

direito na modalidade de comparecimento mensal em juízo; b) Aplico, ainda, 

a pena de multa no montante de 15 (quinze) dias-multa, na razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo o dia multa; c) Condeno o réu ao 

pagamento, a título de reparação patrimonial a vítima Maria do Carmo 

Santos de Oliveira, no importe de R$ R$ 4.200,00(quatro mil e duzentos 

reais); d) Concedo o direito de recorrer em liberdade; e) Na intimação do 

réu, cumpra-se o art. 1.421/CNGC/TJMT; f) Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 

15, inc. III, CF/88; forme-se o executivo de pena, remeta-se ao Juízo da 

Execução Penal; g) Intime-se a vítima. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Barra do Garças/MT, 14.5.2018. Douglas Bernardes Romão 

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 271722 Nr: 2105-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em 

desfavor do denunciado RENATO SILVA GOMES em todos os seus 

termos.Designo o dia 14/05/2018, às 12:15 horas (horário oficial de 

Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.Comunique-se o 
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recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação 

(artigo 1.373, inciso III, da CNGC).Proceda-se a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, 

inciso III, da CNGC).Cite-se e se intime pessoalmente o acusado COM 

MÁXIMA URGÊNCIA. Intimem-se o Ministério Público, defesa e as 

testemunhas de acusação e defesa.Advirta-se as testemunhas que a 

ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP). Expeça(m)-se o necessário, inclusive 

carta precatória, com prazo de 20 (vinte) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora” caso haja.Acerca do pedido de visita ao réu 

formulado, às fls. 88/95, deixo de conhecer o pedido, notadamente que 

este Juízo não é competente para apreciar tal pleito, devendo a parte 

interessada formular o pedido perante o Juízo competente. Intime-se o 

causídico subscritor do pedido para conhecimento, deixo de proceder com 

a intimação via DJE notadamente quando não é advogado do réu, 

inexistindo campo no APOLO para intimação, adote-se a secretaria os 

meios necessários para intimação.Intimem-se. Cumpra-se COM MÁXIMA 

URGÊNCIA POR SE TRATAR DE RÉU PRESO. Barra do Garças/MT, 20 de 

abril de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211193 Nr: 10193-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxuel Valadão Andrade - 

OAB:17296

 Vistos.

Cumpra-se conforme já determinado no Plantão Regional.

Determino ao agressor que compareça, no prazo de 48 horas, ao CREAS, 

para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 

04 (quatro) módulos reflexivos semanais específicos para supostos 

agressores em cumprimento de medidas protetivas.

Oficie-se ao CREAS dando informação da obrigação do indiciado de 

comparecer para os atos. Em caso de não comparecimento do indiciado 

no prazo assinalado, deverá ser comunicado este Juízo para as devidas 

medidas.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses da concessão das medidas 

protetivas, sem que haja notícia ou comunicação de novos fatos por parte 

da vítima envolvendo o agressor que ensejem o descumprimento das 

presentes medidas, determino a revogação das medidas concedidas, bem 

como o arquivamento dos autos com as baixas e estilos.

Intime-se e se cumpra com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276859 Nr: 5315-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Vieira de Rezende Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, GILMAR D' MOURA - OAB:MT5681

 Vistos.

Designo o dia 22/08/2018, às 14:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276936 Nr: 5374-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gecileide Ricarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMAS NICOLAS DENIS 

COVALISKI BOEIRA - OAB:MT16430

 Vistos.

Designo o dia 22/08/2018, às 15:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE RONDON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 29/06/2018 

Hora: 16:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PITTERSON GUIMARAES SIMMONDS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O (ADVOGADO)

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - MT24641/O, 

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - MT23344/O, LEONARDO 

ALMEIDA EDELBLUTH - MT23177/O para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/07/2018 Hora: 15:00 /MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUYNEMER AIRES DO COUTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HERBERT DE SOUZA PENZE - MT0022475A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/07/2018 

Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ROSA FIORESE BUTTNER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - MT0012672A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018 Hora: 13:40/MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000557-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA GOMES OAB - MT0022226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONÍSIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA GOMES - MT0022226A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012543-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PRADO SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT0020956A 

(ADVOGADO)

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde 

verificasse a necessidade de audiência de instrução. Assim, DESIGNO A 

DATA DE 08.06.2018 ÀS 08:45 (HR/MT), para audiência de instrução, ao 

qual as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, 

no máximo, de 03 (três) testemunhas, ou, caso queiram que sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Encaminhe o processo ao escaninho 

aguardando audiência – juiz leigo. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000735-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SILVEIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o considerável lapso temporal decorrido entre a data da 

propositura da ação e a presente data, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, em 48 (quarenta e oito) horas informar se o pretenso ato 

ilícito cometido pela requerida ainda persiste, de modo a justificar a análise 

do pedido de tutela provisória de urgência. 2. Intime-se. 3. Após, 

conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013077-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE ROSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá contestar a ação 

em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS REIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/07/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011451-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011510-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

TAISE ARAUJO PAIXAO OAB - MT0021068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE ROSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JAIRO 

GEHM - MT0016063A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 03/07/2018 Hora: 16:40 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000627-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000629-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 

Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000669-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA RONDON PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DA CUNHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/07/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010995-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Determino a 

remessa dos autos a contabilidade para apurar o valor real da execução, 

após vistas as partes para manifestar e requerer o que entender de 

direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas praocessuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Abril 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO DE BARROS TAROZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENT/MTE: RODRIGO CORBUCCI - MT0015002A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 

Hora: 13:00 /MTsob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012078-41.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES DE OLIVEIRA NETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMI ALVES FEITOSA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a possibilidade de adjudicação do bem outrora 

bloqueado nestes autos. Assim sendo, se porventura a exequente 

demonstrar o interesse, desde já, DEFIRO a adjudicação, determinando a 

intimação do exequente/adjudicante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o valor do débito atualizado e, em igual prazo, deposite a 

diferença entre aquele valor e o valor do bem, se houver.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE BARROS TAROZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 
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existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LASCH (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - 

MT0009707Spara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 09/07/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DA CUNHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 02/07/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261937 Nr: 14217-63.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Diante do exposto,Decido:4.Considerando que as partes se compuseram 

civilmente nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95 e que não há qualquer 

motivo que impeça a sua homologação, deve-se declarar extinta a 

punibilidade da parte indiciada.Nesse sentido:PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DANOS. COMPOSIÇÃO 

CIVIL. ART. 74, DA LEI 9099/95. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESFERA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 749099 A composição 

civil dos danos na esfera do juizado especial criminal, sem especificar a 

abrangência - moral ou material - devidamente homologada, enseja coisa 

julgada material a obstar pedido de indenização por danos morais na 

esfera cível, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, 

a teor do art. 267, V, do Código de Processo Civil. Apelo improvido. 

(20090039967 AC 2009.003996-7, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de 

Julgamento: 15/12/2009, Câmara Cível)Conforme o Enunciado 99 do 

FONAJE:Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).5.Nestes 

termos, DECLARO extinta a punibilidade de Eciones Alencar Vieira, em 

virtude da composição civil, em conformidade ao disposto no art. 74, § 

único da Lei nº 9.099/95.6.Certifique-se o trânsito em julgado, vez que a 

composição civil é um acordo entre as partes, arquivando-se, em seguida, 

com as cautelas de estilo.7.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.8.Publique-se.9.Registre-se.10. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 

04 de abril de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 255257 Nr: 9767-77.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Maria de Jesus, Antônio Carlos da Cruz, 

Izabel Santana Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 SENTENÇA

Processo n°: 9767-77/2017 (Cód. 255257)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Elza Maria de Jesus, Antônio Carlos da Cruz e Izabel Santana 

Lima, visando a apurar a eventual prática do crime de ameaça, capitulado 

no artigo 147 do Código Penal, contra Maria Auxiliadora Nunes, fato 

ocorrido em 01.02.2017.

3. É o relato. Decido.

4. O fato típico narrado amolda-se, em tese, ao crime de ameaça, 

capitulado no artigo 147 do Código Penal, cuja ação penal somente se 

procede mediante representação, tendo como uma das causas de 

extinção da punibilidade a renúncia do direito de representação pelo 

ofendido, consoante dicção do Enunciado 113 do FONAJE, razão pela 

qual, DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

no evento em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que houve manifestação 

expressa da vítima no sentido de se retratar (fls. 29 a 31) da 

representação outrora ofertada (fls.08) contra os pretensos autores do 

delito em testilha.

5. Sem custas, conforme artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Notifique-se o Ministério Público.

8. Publique-se.

9. Registre-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246667 Nr: 3991-96.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Fernandes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 DECISÃO

Processo nº: 3991-96.2017.811.0004 (Cód. 246667).

Vistos, etc.

1. Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Paulo Henrique Fernandes Borges, dos crimes 

do titulo I do Código Penal Brasileiro, contra a pessoa, capitulo II das lesões 

corporais, do crime de lesão corporal leve (art. 129 CP) fato ocorrido em 

08 de Fevereiro de 2017.

2. Inicialmente, em relação aos crimes previstos no art. 129 do CP, cabe 

composição civil dos danos desde que em conformidade com art. 74 da 

Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) a mesma seja executada no 

Juízo Civil competente e homologada pelo juiz sendo suas possibilidades 

esclarecidas pelo mesmo conforme o art. 72 da Lei 9.099/95, implicando 

assim a nulidade do acordo a fl.65 se não formalizado, DETERMINO à 

secretaria que proceda ao agendamento da audiência preliminar 

pretendida, conforme pauta dos conciliadores.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

6. Publique-se.

7. Registre-se

Barra do Garças-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265473 Nr: 16471-09.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinreni Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Processo n°: 16471-09/2017 (Código: 265473)

Vistos.

 1. Considerando que as partes se compuseram nos termos do artigo 74 

da Lei nº 9.099/95 e que não há qualquer motivo que impeça a sua 

homologação, esta deve ser acatada e julgada extinta a punibilidade do 

autora do fato. Neste sentido,

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 

DANOS. COMPOSIÇÃO CIVIL. ART. 74, DA LEI 9099/95. COISA JULGADA 

MATERIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESFERA CÍVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

IMPROVIDO.749099A composição civil dos danos na esfera do juizado 

especial criminal, sem especificar a abrangência - moral ou material - 

devidamente homologada, enseja coisa julgada material a obstar pedido de 

indenização por danos morais na esfera cível, impondo-se a extinção do 

processo sem resolução de mérito, a teor do art. 267, V, do Código de 

Processo Civil. Apelo improvido. (20090039967 AC 2009.003996-7, 

Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 15/12/2009, Câmara 

Cível)

 Conforme o Enunciado 99 do FONAJE:

Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).

2. Nestes termos, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato, 

em virtude da composição civil, em conformidade ao disposto no art. 74, § 

único da Lei nº 9.099/95.

3. Certifique-se o trânsito em julgado, vez que a composição civil é um 

acordo entre as partes, arquivando-se, em seguida, com as cautelas de 

estilo.

4. Publique-se.

5. Registre-se.

 6. Intimem-se.

7. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 211100 Nr: 10148-56.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Andrade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 SENTENÇA

Processo nº: 10148-56/2015 (Cód. 211100)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o autor do fato Weliton Andrade da Silva 

cumpriu integralmente as condições a ele impostas, razão pela qual 

DECLARO, com arrimo no artigo 84, § único da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque no evento em apreço 

(art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.
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6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 221472 Nr: 3736-75.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Áquila Júnio Lopes Machado 

- OAB:23082/MT

 SENTENÇA

Processo nº: 3736-75/2016 (Cód. 221472)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o autor do fato Marcos dos Santos Bispo 

cumpriu integralmente as condições a ele impostas, razão pela qual 

DECLARO, com arrimo no artigo 84, § único da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque no evento em apreço 

(art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270563 Nr: 1389-98.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luna Tatiana de Fatima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leifa Daihany Ribeiro Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 DECISÃO

T.C.O. nº: 1389-98.2018.811.0004 Código: 270563

 Vistos, etc.

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º, da lei 9099/95.

2. Compulsando os autos, verifico que os causídicos que subscreveram a 

queixa-crime encartada aos autos, não possuem mandato judicial com 

poderes especiais, estando em descompasso com o determinado no artigo 

44, do CPP, pressuposto processual para o exercício da ação, o que por 

consectário implica no indeferimento da inicial em apreço. De bom alvitre 

registrar que seria lícito a querelante, promover a qualquer tempo a 

regularização do faltante instrumento de mandato judicial, considerado o 

que dispõe o art. 568 do CPP.

3. Contudo tal medida somente seria possível se a omissão em referência 

pudesse ser suprida dentro do prazo decadencial definido em lei (CP, art. 

103), consoante adverte DAMÁSIO E. DE JESUS (“Código de Processo 

Penal Anotado”, p. 86, 24ª ed., 2010, Saraiva), com fundamento em diretriz 

firmada pela jurisprudência dos Tribunais (RT 432/285 – RT 514/334 – RT 

539/322 – RT 544/380 – RT 545/378), nesse sentido já se posicionou o 

Supremo Tribunal Federal:

“(...) CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INSTRUMENTO DE 

MANDATO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP. 

IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO 

DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL.

- A ação penal privada, para ser validamente ajuizada, depende, dentre 

outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do 

querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige 

constem, da procuração, a indicação do nome do querelado e a menção 

expressa ao fato criminoso, bastando, para tanto, quanto a esta 

exigência, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, 

referência individualizadora do evento delituoso (RT 729/463), 

mostrando-se dispensável, em conseqüência – consoante diretriz 

prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 605/384 – 

RT 631/384) –, a descrição minuciosa ou a menção pormenorizada do 

fato. Doutrina. Precedentes.

- A mera outorga de mandato com a cláusula ‘ad judicia’ – tendo-se 

presente o que dispõe o art. 44 do CPP (que exige poderes especiais) – 

desatende as finalidades impostas por essa norma legal.

Embora supríveis as omissões (CPP, art. 568), a regularização do 

instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer se ainda não 

consumada a decadência do direito de queixa (RT 609/444), pois, 

decorrido, in albis, o prazo decadencial, sem a correção do vício 

apontado, impor-se-á o reconhecimento da extinção da punibilidade do 

querelado. Precedentes.”

(Inq 1418, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 31/10/2001, 

publicado em DJ 08/11/2001 PP-00007).

 4. Não sendo diferente o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA CRIME - NECESSIDADE DE 

PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 

DO CPP - NÃO SANEAMENTO DENTRO DO PRAZO DE DECADÊNCIA - 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO PORÉM NÃO 

PROVIDO. Para o ajuizamento de queixa-crime, perante a Justiça 

Especializada ou Comum, é necessária a apresentação de procuração 

com os poderes específicos para o advogado, com a narrativa do delito 

que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP. É 

perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de 

decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e 

demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se 

observou no presente feito. Recurso conhecido e improvido.

(AC 345/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

5. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou,

 “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A HONRA. 

QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. 

DECADÊNCIA.

I - Tópicos não exteriorizados no acórdão atacado desmerecem exame 

por ausência do oportuno prequestionamento (Súmulas n.º 282 e 256 - 

STF).

II - A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a 

qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. In casu, 

verifica-se que o instrumento procuratório, sequer foi juntado aos autos.

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido”.

(REsp 531.876/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 16/12/2003, DJ 31/05/2004, p. 349). (original sem negrito).

 6. Isto posto, não estando a vestibular em conformidade com o art. 44 do 

CPP, ante a ausência de procuração com poderes especiais, sendo este 

pressuposto processual para o exercício da ação penal privada em 

comento REJEITO a presente inicial, o que faço com esteio no art. 395, 

inciso II do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 92 da Lei 

9.099/1995.

 7. Sem custas

8. Publique-se, registre-se, intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249294 Nr: 5724-97.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Junior Cesar Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Alves Teixeira, Liviane Núbia Pereira de 

Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542

 DECISÃO

Processo n.º: 5724-97.2017 Código: 249294

 Vistos.

1. O querelante dos autos em voga destacou sua opinião jurídica sobre o 

fato apurado, sinalizando que a conduta increpada aos supostos autores 

do fato se compadece com a figura dos crimes previstos nos artigos 138, 

139 e 140 do Código Penal, cuja pena máxima cominada em abstrato se 

encontra dentro dos limites de competência deste juizado especial, 

conforme artigo 61 da Lei 9.099/1995. Contudo, atentando-se aos fatos 

narrados e ao disposto no artigo 383 do CPP, bem como ao artigo 141, 

inciso III do Código Penal, que versa a respeito das causas de aumento de 

pena referentes ao capítulo dos crimes contra a honra, a pena cominada 

em abstrato atinente ao fato enquadrado no artigo 138 do CP ultrapassa 

os limites de competência do Juizado Especial, vez que seria aumentada 

pela causa supramencionada.

 2. Deste modo e atento ao disposto no artigo 109 do CPP, combinado com 

os artigos 61 e 92 da Lei 9.099/1990, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste 

juízo para processar a causa, declinando-a em favor da Justiça Comum 

desta comarca para posterior distribuição, devendo a secretaria realizar 

as baixas e anotações necessárias.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de Abril de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 010/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE

1 – Divulgar a lista provisória dos candidatos aprovados para o Processo 

de Seleção de Recrutamento de Estagiários e Cadastro de Reserva, 

2018/01.

Curso: Direito

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. SARAH STEFANNY OLIVEIRA CONCEIÇÃO 80 5 22,5 21,63

2. DAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO 77,5 7 17,5 23,82

3. RAFAEL LEANDRO DA SILVA 75 8 17,5 22,86

4. LUAN DA SILVA CRUZ 75 5 20 20,70

5. THAYNÁ DE MAGALHÃES CASTRILLON CABREIRA DOS SANTOS 75 5 

15 21,37

6. OSMAR DA COSTA MARQUES NETO 72,5 9 17,5 26,76

7. LUIZ FELIPE RIBEIRO CATELAN 72,5 3 20 20,32

8. ANGELA VANESSA DA SILVA LEITE 70 9 20 22,85

9. ROBSON GOMES DA FONSECA 70 5 17,5 25,78

10. JOÃO GONÇALVES QUEIROZ NETO 70 5 17,5 20,09

11. KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDÉ 70 5 15 19,94

12. LUCIANE MASSAGUT GUIMARAES 67,5 5 20 36,72

13. EDUARDO MATSUMOTO KITADA 67,5 5 17,5 21,40

14. JONATHAS DOS SANTOS CARVALHO 67,5 4 20 23,11

15. MARCELLY KAROLINE MUNHÊ DA SILVA SANTOS 67,5 4 17,5 21,50

16. JÉSSICA FRANCIELI FERNANDES FRANÇA 67,5 3 20 24,82

17. GABRIELA LUNA SILVA CHAVES 67,5 3 17,5 18,88

18. LUIZ EDUARDO CASTRO DA ROSA 67,5 3 17,5 18,86

19. JÉSSICA DANDARA GOMIDES 65 7 17,5 21,83

20. ISABELLA DE SOUZA NORONHA 65 5 17,5 48,88

21. NICOLE PRIM LABREA MUNHOZ 65 5 17,5 19,82

22. ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO 65 3 20 19,49

23. ARTHUR DE BARROS RODRIGUES 65 3 20 18,91

24. MARCO ANTONIO VIANA MATHEUS RODRIGUES 65 3 17,5 19,09

25. DANIEL DA SILVA SANTOS 65 2 15 28,45

26. ITALO DANTAS SALES 62,5 8 15 21,66

27. KAROLINE DE PAIVA SOARES 62,5 5 20 20,17

28. LIDIA RAYANI DE ASSIS VALIANI 62,5 5 17,5 25,83

29. MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA 62,5 5 17,5 23,72

30. RAFAEL BRAZ RANZANI 62,5 5 17,5 21,16

31. DÉBORA FERREIRA DA SILVA 62,5 5 17,5 0,18

32. LUCAS RINALDI GALVÃO VALLIM 62,5 4 17,5 21,15

33. RITA DE LAET SANTOS 62,5 4 17,5 19,89

34. BEATRIZ GUERRERO TOBAL 62,5 3 20 20,17

35. JOÃO VICTOR OLIVAS DA COSTA E FARIA 62,5 2 17,5 20,30

36. BRUNO GADOTTI 60 7 20 33,24

37. PHABRICIA EDNARA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA 60 6 20 21,21

38. JACQUELINE MICHELLE DE OLIVEIRA 60 5 20 23,89

39. LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN 60 5 17,5 23,92

40. LAZARA BÁRBARA OLIVEIRA PEREIRA 60 5 17,5 19,42

41. DIOHANA CASSIANO DOS SANTOS 60 5 15 25,48

42. THIAGO GARCIA VALADARES 60 5 15 20,32

43. ADRIANA ALENCAR 60 5 10 26,51

44. KÁTIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA 60 4 17,5 32,99

45. LEONARDO FERNANDES SALOMÉ 60 3 20 19,85

46. MATHEUS ZIDANE VIDAL FERRO 60 3 17,5 19,03

47. CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA JUNIOR 60 3 15 20,53

48. VICTOR NASCIMENTO DE MORAES SILVA 60 2 20 19,29

49. EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA 57,5 8 17,5 23,60

50. RODRIGO DUARTE PENHA 57,5 6 12,5 21,77

51. MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PEREIRA 57,5 4 17,5 34,19

52. CÁSSIA VICTÓRIA BARROS DOS SANTOS 57,5 4 17,5 19,75

53. LEONARDO CÂNDIDO DE AGUIAR 57,5 2 17,5 19,34

54. MATHEUS MARIA GOMES 57,5 2 17,5 18,39

55. FERNANDA BUENO FERREIRA DA SIVA 55 9 17,5 22,07

56. KARINE BEATRIZ DE A. SANTOS 55 8 17,5 25,90

57. HARISON COSTA MOTA 55 8 17,5 24,21

58. RENATA CRISTINE MARTINS NEVES 55 5 20 20,93

59. EMILLY RAFAELA PIRES DA SILVA 55 5 17,5 19,06

60. JULIA CAROLINA GADANI MENDES 55 3 20 19,91

61. ELIS GONZAGA VANINI 55 3 17,5 18,50

62. CAROLINE MARIA FÉLIX GONÇALVES 55 3 15 19,21

63. GABRIELA CARVALHO SANTOS 55 3 15 19,02

64. MAURINO NETO FERREIRA COELHO 55 2 17,5 21,20

65. LETICIA VALADARES DOS REIS 52,5 7 15 25,07

66. JOÃO PEDRO LOPES DIAS 52,5 2 17,5 18,95

67. VIVIANA VENTURA DE OLIVEIRA 50 5 10 32,60

Curso: Ciências Contábeis

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. DHENNIS CHRISTIAN DE SOUZA NASCIMENTO 95 5 20 19,20

2. TAIZ GOMES DE OLIVEIRA 90 5 20 20,53

3. HENRICO PEZZIN SALOMÃO 90 3 22,5 21,18

4. LEANDRO ROCHA ALMEIDA 87,5 2 17,5 22,50

5. CLAUDIO WELLKER OLIVEIRA TAVARES 82,5 5 20 20,34

6. JERFFERSONEY GARCIA COSTA 80 3 15 22,95

7. LUCAS EMANUEL DA SILVA MAIA 75 5 15 22,67

8. SAULO HENRIQUE PIRES SOARES 72,5 3 15 20,47

9. ANA PAULA CASSIMIRO FERNANDES DE FRANÇA 62,5 4 12,5 27,86

10. ADELAINE FACIONI SILVA 62,5 4 12,5 24,45

11. ANA CLÁUDIA CARVALHO DE PINHO 60 2 15 21,49

12. PHELIPE DE OLIVEIRA ALVES 50 2 12,5 xx

Curso: Tecnologia da Informação

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. RONIERE SILVA DE CARVALHO 87,5 1 20 25,64

2. PATRICK MOREIRA DOS SANTOS 82,5 3 20 19,16

3. TALVANE DA S. MACHADO 75 7 17,5 22,28

4. PABLO BORGES MARTINS 75 5 12,5 20,67

5. ARIELTON SILVEIRA DA SILVA 75 1 17,5 18,51

6. LEANDRO MOREIRA DE MEDEIROS 70 5 17,5 29,30

7. VINÍCIUS AUGUSTO SANAIOTTO SCHMIDT 67,5 8 15 22,74

8. NELITO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA 67,5 1 15 18,48

9. VINICIUS TAVARES CEBALHO 62,5 4 10 19,31

10. TIAGO FRANCO DANELICHEN 62,5 1 15 17,94

11. STÉFANY GONÇALVES DE OLIVEIRA 52,5 2 15 23,41

12. EVERTON ZANARDI NERES Eliminado(a)

 Curso: História

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade
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1. ALLAN WELBER DE MORAES GOMES JARDIM 70 7 17,5 21,84

2. ANGRA MOTA DA SILVA 67,5 7 15 21,05

3. KAMILA DINUCCI CORREIA SILVA 65 7 17,5 22,42

4. JÉSSICA FERNANDA DA SILVA VIANA 62,5 6 17,5 21,72

5. TÁBITA CAMILA DO NASCIMENTO BARBOSA 55 4 17,5 21,66

6. JOÃO PEDRO LIMA DE OLIVEIRA 50 5 12,5 20,90

7. ANGÉLICA SOARES DA SILVA MEDEIROS 50 3 17,5 28,05

8. EDINALVA DA SILVA MOREIRA Eliminado(a)

 Edital nº 14/2012/GSCP, item 7.4, acerca dos critérios de desempate:

7.4 - em caso de empate, será priorizado o candidato que:

a) tiver cumprido maior parte do curso;

b) apresentar melhor pontuação na prova de português;

c) tiver maior idade.

2 - Dos Recursos

 2.1 - Os candidatos poderão interpor recurso, no prazo de 02(dois) dias 

úteis após a publicação deste Edital, em conformidade com o subitem 8.1, 

alínea "c" do Edital nº 14/2012/GSCP de 16 de junho de 2012.

 2.2 - Os recursos deverão ser interpostos e protocolados diretamente na 

Central de Administração do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, 

devidamente fundamentados.

3.3 - Não serão aceitos recursos interportos por qualquer outro meio ou 

fora do prazo estabelecido no subitem 2.1 e 2.2.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

 Cáceres, 11 de maio de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001209-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. O. A. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1001209-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: NORMA 

SUELY DE ARAUJO AMORIM REQUERIDO: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 

AMORIM Vistos etc. Trata-se de ação divórcio litigioso c/ partilha de bens 

proposta por Norma Sueli de Araújo Amorim em desfavor de Marco Aurélio 

de Oliveira Amorim, ambos devidamente qualificados na exordial. Narra a 

requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com o requerido na data 

de 06/07/1969 sob o regime de comunhão de bens, sendo que estão 

separados de fato desde setembro de 2017. Narra, ainda, que diante da 

impossibilidade de reconciliação entre as partes requer seja decretado o 

divórcio e partilhado os bens havidos na constância do casamento. Assim, 

em sede de tutela de urgência, requer o arrolamento de bens da empresa 

AMORIM & ARAÚJO LTDA e relatório de faturamento mensal referentes 

aos últimos 05 (cinco) anos; constatação de existência de laboratório e 

arrolamento de bens que o guarnece e vistoria no lote localizado na Rua 

Cuiabá, Bairro Vitória Régia; oficiamento ao Juízo de São José dos Quatro 

Marcos/MT para informar acerca de penhora realizada no lote de terras 

sob a matrícula 22.303 localizado no município de Salto do Céu/MT e a 

restrição via RENAJUD do veículo Chevrolet Camaro, placa OTC-9999 GO. 

É o breve relatório. DECIDO. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. A tutela antecipada é espécie de tutela jurisdicional 

satisfativa prevista no art. 300, CPC em que inexiste qualquer 

discricionariedade judicial, sendo dever do juiz conceder a tutela 

antecipatória nos casos em que se façam presentes os requisitos de sua 

concessão. Ademais, o artigo 301 do CPC prevê que a tutela de urgência 

de natureza cautelar pode ser efetivada mediante o arrolamento de bens. 

O arrolamento de bens é medida cautelar que consiste na apreensão, 

listagem e depósito de bens sob posse de outrem, tendo por finalidade sua 

constrição e conservação, sendo que para o deferimento de sua liminar 

deve restar demonstrado a plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

iuris) e o receio de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora). 

Com efeito, verifico que nos autos estão presentes os requisitos 

ensejadores da concessão liminar em medida cautelar, quais sejam, a 

plausibilidade do direito invocado, ante aos fatos expostos e documentos 

colacionados pela parte autora na inicial, e o receio de lesão grave e de 

difícil reparação, no que tange à meação justa dos bens às partes. Sendo 

assim, o deferimento da cautelar é medida que se impõe. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de antecipada e determino o 

arrolamento dos bens da empresa AMORIM & ARAÚJO LTDA, situada na 

Rua São Paulo, n.º 991, Centro – São José dos Quatro Marcos/MT 

mediante expedição da respectiva carta precatória. Determino a intimação 

do Escritório GAMMA CONTABILIDADE, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente em juízo o relatório 

mensal de faturamento da empresa AMORIM & ARAÚJO LTDA referente 

aos últimos 05 (cinco) anos. Ademais, INDEFIRO o pedido de restrição do 

automóvel Chevrolet Camaro, cor branca, ano 2012/13, placa OTC-9999, 

uma vez que pertencente a terceiros. INDEFIRO, ainda, os pedidos de itens 

III, IV, e VI, vez que se trata de diligência que cabe às partes e não ao 

Estado-Juiz, sendo somente possível após restar comprovado o 

esgotamento de todos os meios à disposição da parte. No caso em tela, 

verifica-se que não há nos autos indícios de que a parte autora tenha 

esgotado todos os meios a sua disposição para obter as informações 

necessárias junto aos órgãos públicos e constatação/vistoria nos imóveis 

indicados nos itens III e VI, tampouco demonstrou quem seja o proprietário. 

Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa 

de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 12 de abril de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007678-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- 10 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1007678-58.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA CONCEICAO VIEIRA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: AMARO 

PINTO DE ALMEIDA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS A QUEM 

POSSA INTERESSAR RESUMO DA INICIAL: Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição e Curatela com pedido de Tutela Antecipada proposta por 

Maria Conceição Vieira de Almeida que objetiva a interdição de Amaro 

Pinto de Almeida. Narra a Requerente, em síntese, ser filha do interditando 

Amaro Pinto de Almeida, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID:10(1679). Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Amaro 

Pinto de Almeida impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

deste para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 11412522). Nesta oportunidade o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 
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FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 

Sentença:Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição e Curatela com 

pedido de Tutela Antecipada proposta por Maria Conceição Vieira de 

Almeida que objetiva a interdição de Amaro Pinto de Almeida. Narra a 

Requerente, em síntese, ser filha do interditando Amaro Pinto de Almeida, 

o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID:10(1679). Afirma 

que a patologia apresentada pelo Sr. Amaro Pinto de Almeida 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que 

necessita de cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser 

incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 11412522). Nesta oportunidade o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticado sob o CID 10(1679), o 

que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de AMARO PINTO DE ALMEIDA, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora MARIA CONCEIÇÃO 

VIEIRA DE ALMEIDA, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ROSEMAR DA SILVA , digitei. Cáceres, 14 de maio de 2018. 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002523-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que a Parte 

Requerida apresentou contestação dentro do prazo legal, isto posto, nos 

termos do art. 203, § 4º do CPC , intimo a parte autora por meio de seu 

advogado legalmente constituído para querendo apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43122 Nr: 1658-88.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES IATE CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT- 5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - 

OAB:MT-5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, REINADO 

BOTELHO ACCIOLY JÚNIOR - OAB:7581/MT

 Código: 43122

 DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

procuração encartado às fls. 443/444, e com fulcro no artigo 105 do CPC 

c/c o art. 450 da CNGC/MT, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 442 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição de alvará dos valores vinculados aos 

autos (fls. 449/451) em nome do causídico.

2 – INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC.

3 – No mais, considerando que não houve a satisfação integral do débito, 

este Juízo DEFERE o pleito de fl. 442, para realizar a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD, 

em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89941 Nr: 5189-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE DA SILVA COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SALIH EL KADRI 

TEIXEIRA - OAB:44248/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerida 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo (fl. 139). Posto 

isso, nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 1178-28.1996.811.0006
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAEJ NAJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 III – Dispositivo

Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

embargos monitórios acostados às fls. 12/17, constituindo-se título 

executivo judicial, com supedâneo no art. 701, §8º do Código de Processo 

Civil, devendo ser retificada a capa dos autos.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44758 Nr: 3233-34.2005.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAEJ NAJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 III – Dispositivo

Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

embargos monitórios acostados às fls. 12/17, constituindo-se título 

executivo judicial, com supedâneo no art. 701, §8º do Código de Processo 

Civil, devendo ser retificada a capa dos autos.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174054 Nr: 9235-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA CAMILO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE S. JUNIOR - 

OAB:18.225-B, MAIRA SILVIA GANDRA - OAB:114.472/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEN SILVA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA MANIFESTAR 

Certifico que a a priori parte requerida providenciou a purgação da mora. 

com efeito impulsiono os autos, com o fito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007058-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E A CINTRA FRANCO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de 

julho de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004805-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de 

julho de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (RÉU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (RÉU)
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EVA DE FATIMA GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 16 de 

julho de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001395-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIYAHU NINIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 16 de 

julho de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de agosto de 2018 às 

15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 14 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002133-70.2018.8.11.0006. AUTOR: 

NELTON CEBALHO TEIXEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 14 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002821-66.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA RÉU: MASSA FALIDA DO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL, Reoportunizo, pela última vez, a parte Autora 

apresentar extrato de movimentação de sua conta, conforme indicado nos 

últimos despachos, sob pena revogação da liminar. Dado o custo 

financeiro para realização da perícia grafotécnica - em torno de R$ 

5000,00 reais, condiciono o seu eventual deferimento mediante a 

apresentação integral dos holerites desde 2009 até a data do ajuizamento. 

Aponto que inexiste prova nos autos da realização das dezenas de 

descontos objeto do contrato. Fixo prazo de dez dias. Caceres, 14 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005114-09.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 7.296,35; Tipo: Cível; Espécie: SEQÜESTRO (196)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ALIPIO ALVES GOMES Vistos, etc. Tendo decorrido o prazo para 

pagamento da dívida (id. 12609033) é pertinente o pedido de o pedido de 

“penhora online” de valores do Executado, de modo que visa satisfazer 

crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência 

absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo 

Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar 

indisponíveis recursos financeiros da executada, deverá a mesma ser 
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intimada pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), desde já fica deferido o 

pedido de pesquisa de veículos pelo sistema Renajud. Com o resultado, 

intime-se o credor para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender pertinente, caso em que restando ambas as 

diligências infrutíferas ou insuficientes, deverá o exequente indicar o 

endereço do executado e bens passíveis de penhora, podendo, para 

tanto, diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis. Anoto que o prazo 

para manifestação do credor não acarretará em prejuízo do exercício do 

direito de defesa pela executada, nos moldes acima em caso de 

indisponibilidade parcial. Indique ainda o exequente se manifestar quanto 

ao interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema SerasaJud. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006605-51.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: RAFAEL ALVES DE 

MENEZES Vistos, etc. Reoportunizo que a parte autora se manifeste 

quanto ao despacho de id. 12946259 no prazo de 05 dias, indicando novo 

endereço para busca e apreensão do bem e citação do devedor e/ou 

requerendo o que entender pertinente. Anoto que a inércia do autor 

acarretará na extinção do feito sem resolução do mérito. Sendo indicado 

novo endereço, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação nos 

moldes do despacho inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 14 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCILENE SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001168-63.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 17.836,42; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: GLAUCILENE SILVA 

FERREIRA Vistos, etc. Defiro o pedido de expedição de alvará na conta 

indicada, o qual segue anexo. Intime-se novamente o que credor para 

indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender 

pertinente em busca da satisfação integral da dívida, no prazo de 15 dias. 

Defiro o pedido de averbação da ação nos registros de Serasa, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC, via Serasajud. Expeça-se o necessário. 

Cáceres, 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de agosto de 2018 às 

15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 14 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002143-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DA SILVA OLIVEIRA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002143-17.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ZILMA DA SILVA OLIVEIRA CORTEZ REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à 

baila, a parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a 

previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Caceres, 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002161-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002161-38.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Dentre os pedidos 

trazidos à baila, a parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O 

atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, 

caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de 

indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Caceres, 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR)

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006. AUTOR: 

WILLER RAIMUNDO ANICETO, NADIA APARECIDA ANICETO RÉU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Vistos, etc. Dentre 

os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a concessão da justiça 

gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu 

artigo 98, caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não 

possuem condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, 

a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio 

deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de 

recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o 

artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas processuais nela 

contidas, devem ser interpretadas de acordo com os valores e normas 

fundamentais da Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a 

assistência judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 

5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da 

Constituição Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de 

todo afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, 

que necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, 

antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação 

do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Caceres, 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007305-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M MAYUMI DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007305-27.2017.8.11.0006; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: M MAYUMI 

DA SILVA - ME, EDSON FERNANDES DA FONSECA Vistos, etc. Defiro o 

pedido de penhora do bem indicado (id. 12258457). Expeça-se mandado 

de penhora, avaliação e intimação do executado. No prazo de 15 dias 

esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Cáceres, 14 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000493-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RC DV COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

DANILO VITOR MARTINS CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000493-03.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 55.735,64; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: RC DV COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, DANILO VITOR 

MARTINS CUNHA Vistos, etc. Ante o decidido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, fica suspensa a tramitação processual do presente feito até o 

pagamento integral do acordo avençado entre as partes. Arquive-se sem 

baixa até a data estipulada para pagamento ou ulterior manifestação das 

partes. Decorrido o prazo, intime-se a parte credora para informar se 

houve cumprimento integral da obrigação, requerendo o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 14 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001334-95.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 36.563,88; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte Ré: 

EXECUTADO: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA Vistos, etc. Defiro o 

prazo de suspensão solicitado. Após o decurso: - indique o Credor bens 

passíveis de penhora e - esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT., 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001334-95.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 36.563,88; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte Ré: 

EXECUTADO: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA Vistos, etc. Defiro o 

prazo de suspensão solicitado. Após o decurso: - indique o Credor bens 

passíveis de penhora e - esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres/MT., 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003055-48.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 15.085,69; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: CRISTINA DE 

ARAUJO MIRANDA, SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos, etc. Defiro a 

pesquisa de endereço, na qual obtive o seguinte endereço: CPF: 

850.096.281-04 Nome Completo: CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA Nome 

da Mãe: MARIA DE FATIMA ARAUJO Data de Nascimento: 27/04/1977 

Título de Eleitor: 0018303051864 Endereço: ASSENTAMENTO ANTONIO 

CONSELHEIRO OI 0 S/N CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT 

Dados do Eleitor Nome CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA Título 

018303051864 Data Nasc. 27/04/1977 Zona 6 Endereço LARANJEIRA 

Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 02/05/1998 Nome Pai ARLINDO 

JOSE MIRANDA Nome Mãe MARIA DE FATIMA ARAUJO Naturalidade 

N O V A  A N D R A D I N A ,  M S  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

61328798da12902fcbc0044d4590f3a4 CPF: 621.527.181-00 Nome 

Completo: SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Nome da Mãe: ROSA 

MARQUES DEL MOURO Data de Nascimento: 06/11/1974 Título de Eleitor: 

0016322811899 Endereço: ASSENTAMENTO MATA CUMPRIDA ZONA 

RURAL CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor 

Nome SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Título 016322811899 Data Nasc. 

06/11/1974 Zona 6 Endereço SITIO AGUA BOA0 SADIA - ZONA RURAL 

Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 03/05/2010 Nome Pai 

SEBASTIAO DEL MOURO Nome Mãe ROSA MARQUES DEL MOURO 

N a t u r a l i d a d e  C O S M O R A M A ,  S P  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

b149c04403d14727f3805d9c51d04e85 Manifeste a parte Autora sobre o 

resultado da pesquisa, no prazo de 15 dias. Cáceres, 14 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005929-06.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 220.378,37; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[AQUISIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: NILTON CESAR TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE SOUZA Parte 

Ré: EXECUTADO: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO Vistos etc. DEFIRO o requerimento retro. Expeça-se carta 

precatória para a citação, penhora e demais atos no endereço indicado 

(id. 11803951 - Pág. 1). Cáceres/MT., 14 de maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR)

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR)

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR)

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES OAB - RO2433 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 13 de 

agosto de 2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PENHORA NEGATIVA E/OU 

INSUFICIENTE MANIFESTAR NO PRAZO ESTIPULADO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, acerca do resultado 

negativo e/ou insuficiente da tentativa da penhora em dinheiro via 

Bacenjud promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de 

direito in casu. Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007305-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M MAYUMI DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FERNANDES DA FONSECA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora e Avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá 

o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 14 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Mirassol D'Oeste/MT, com a 

finalidade de citar a parte requerida. Cáceres/MT, 14 de maio de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46156 Nr: 287-12.1993.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CÂNDIDO DE PAULA, PAULINA 

PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARLY DE FATIMA FERREIRA, para devolução 

dos autos nº 287-12.1993.811.0006, Protocolo 46156, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175241 Nr: 10127-11.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DOS MOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA, CNPJ: 

09312680000153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Comercial, Cancelamento de Protesto e Restrições de Credito C/C 

Reparação por perdas e danos e Tutela antecipada ". Movida pelo Lojão 

dos Moveis, ora Requerente, em face dos Requeridos, alegando que a 

requerente vem sendo vitima de duplicatas/boletos frias, de 

responsabilidade das requeridas recebendo por parte da 1ª requerida 

aviso de protesto de dois primeiro boleto, sendo uma no valor de R$ 

1.565,36(um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trina e seis 

centavos) e o segundo no valor de R$ 1.351,59 (um mil e trezentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) os quais foram 

quitados indevidamente por lapso, após a verificação de inexistir negócios 

subjacentes. A requerente nunca recebeu duplicatas, mercadorias, ou 

serviços das requeridas, referente aos valores cobrados. Tendo o 

requerente contatado à 1ª requerida que assumiu o erro e prometeu 

ressarcir, fincando só na promessa, enviando ainda um terceiro boleto 

para a requerente e descontado com o 2ª requerido no valor de 

R$1.315,79 (um mil e trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos) 

percebendo a má-fé a requerente efetuou dois boletim de ocorrência 

comunicando o fato ao Banco ora 2º requerido que se recusou a tomar 

qualquer providencia. Mesmo tendo contatado a 1ª requerida, por email, 

telefone, pessoalmente e por notificação extrajudicial a 2ª requerida, 

requerendo explicações e o cancelamento do protesto, cancelamento das 

cobranças e restituição dos valores quitados indevidamente. A requerente 

profundamente constrangida abalada moralmente, novamente realizou 

varias tentativas para resolver o equivoco, entretanto não logrou êxito. O 

corre que a restituição ainda subsiste causando danos irreparáveis. O 

requerente sempre zelou pelo seu nome não tendo restrição de credito 

(exceto pelo fato narrado na presente ação) restando configurado a 

má-fé das requeridas de forma abusiva e ilegal protestou a razão social 

da requerente. Em razão do expendido requer que sejam julgados 

totalmente procedentes os pedidos dignando Vossa Excelência de: a) 

Conceder antecipadamente e inaudita altera parte os efeitos da sentença 

para determinar como obrigação de fazer a exclusão ou o cancelamento 

em nome da requerente de protesto, e de qualquer restrição e abstenção 

de inserção de qualquer órgão de restrição de credito, no prazo de 24 

horas, sob pena de multa de R$1.000,00 (hum mil reais), estipulado no 

prazo máximo de 120 dias para vigorar a referida multa, sem prejuízo de 

prorrogação do prazo de incidência da multa daria. b) A citação das 

requeridas para que caso queiram apresentem defesa no prazo legal 

estabelecido pela legislação aplicável à espécie, sob pena de revelia e 

confissão, acompanhando a presente até final decisão, quando “data 

vênia” deverá ser julgada totalmente procedente a ação com declaração 

de inexistência da relação comercial, reconhecimento de emissão de 

boletos/duplicatas fraudulentos ou “frios” e também de divida entre as 

partes, cancelamento de contrato e qualquer debito contra a requerente e 

confirmando a tutela, e com a reparação condenando solidariamente as 

requeridas em perdas e danos, consistente no pagamento dobrado de 
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cobrança e pagamento indevido de 2.916,95 (dois mil novecentos e 

dezesseis reais e noventa e cinco centavos), mais a quantia 

correspondente a 100 (cem) vezes a soma do valor do titulo cobrado 

indevidamente de 2.916,95 (dois mil novecentos e dezesseis reais e 

noventa e cinco centavos), tomando-se em consideração o 

constrangimento sofrido pela requerente, os parâmetros previsto na 

legislação e demonstrados na presente, e ainda, o grande porte das 

empresas responsáveis pela ofensa ou outra maior fixada por esse r. 

Juízo, a titulo de damos morais, determinando também, a nulidade das 

restrições acrescido de custas processuais despesas e honorários 

advocatícios de 20% incidentes sobre o valor total atualizado, na forma da 

lei, as custas das requeridas. c) A inversão do ônus da prova na forma do 

artigo 6º, inciso VII, do código de defesa do consumidor, devendo as 

requeridas comprovarem que a requerente comprou ou contratou produto 

ou serviço que ensejou a divida. d) Requer-se finalmente os benefícios do 

artigo 172 e seus parágrafos, do código de processo civil, para 

cumprimento das diligencias, para as devidas formalidades e providencias; 

e) Seja aplicado sob o valor da indenização arbitrada os juros 

compensatórios de 12% a.a (doze por cento ao ano), calculados 

compostamente, a partir do ATO LESIVO, de acordo com precedente 

sumular do STJ; f) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma 

do artigo 4º da Lei 1060/50; g) Reconheço como autentica as cópias que 

acompanha a inicial. Requer que as requeridas apresentem os 

documentos assinados, autorizados pela requerente que gerou as dividas, 

devendo ser apresentados com a contestação na forma do art. 355 e art. 

359 ambos do CPC. Protesta provar o alegado por todos os meios de 

provas em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do 

representante da requerida, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas 

a serem arroladas oportuno tempore, juntada de documentos, pericias 

etc.; as quais ficam requeridas desde já, para os devidos fins de direito. 

Da-se a causa o valor de R$ 294.611,95 (duzentos e noventa e quatro mil 

seiscentos e onze reais e noventa a cinco centavos). Nesses termos 

Pede deferimento Cáceres, 24 de novembro de 2014 Jaime Santana Orro 

Silva OAB 6.072-B/MT

Despacho/Decisão: Vistos etc. DEFIRO a citação por edital em relação a ré 

A. CARVALHO LIMA E CIA LTDA. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo sem o comparecimento da requerida, fica desde já declarada a sua 

revelia e nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para o encargo de curadora 

especial, ocasião em que deverá ser intimada para o oferecimento da 

defesa no prazo de 15 dias. Após, intime-se o autor para eventual 

manifestação na forma do art. 350 e 351, ambos do CPC também no prazo 

de 15 dias. Ao final, retorne concluso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Solange Biscaro 

Marques, digitei.

Cáceres, 02 de maio de 2018

Solange Biscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9473 Nr: 77-14.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONALDO DE MATTOS KRAUSE, 

MARIA MARGARETH COSTA DE ALBUQUERQUE KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:315912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos bens penhorados e avaliados às fls. 230/251, o de fls. 232/237 foi 

objeto de embargos e posterior acordo para exclusão (fls. 392);fls. 

245/251 é objeto dos embargos de terceiros em apenso, remanescendo o 

imóvel de fls. 238/244.

Defiro o pedido de fls. 387 para que seja efetivada a reavaliação do imóvel 

de fls. 238/244.

No que tange ao pedido de fls. 367, o pedido de declaração de ineficácia 

da alienação do imóvel de matrícula nº 23285 resta prejudicada em razão 

do superveniente acordo.

Por outro lado, o pedido subsidiário para inclusão dos herdeiros (fls. 367 

vº) no pólo passivo da ação merece acolhimento, nos termos do art. 779, 

inciso II do CPC. Tais herdeiros ficam vinculados à responsabilidade 

patrimonial sobre a cota parte da herança recebida e transferida (fls. 

368/370), o que correspondente a 50 % sobre o valor da avaliação de fls. 

236/237, com incidência de juros e correção monetária, a partir da data da 

avaliação.

Inclua os herdeiros no pólo passivo. Cite-os para efetuarem o pagamento, 

no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de penhora.

 Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC.

Em relação à Devedores principais:

- esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud;

- indique outras providências com vistas a penhora de bens.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179005 Nr: 1627-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A, ESPÓLIO DE 

RONALDO DE MATTOS KRAUSE, MARIA MARGARETH COSTA DE 

ALBUQUERQUE KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI CONTINI - OAB:315912

 Sendo comprovado o óbito do Embargante, retifique os registros para: 

Espólio de Oscar da Cunha Espindola.

No que tange à representação, de fato, na petição inicial existe narrativa 

de que existia comunhão na posse da área com a convivente Francisca 

Lucia de Oliveira Souza.

No assento de óbito consta que o Embargante seria casado com Vera 

Denize Leite S. Espindola.

Antes de deliberar sobre a definição da representação processual, faz-se 

necessário que a Francisca Lucia de Oliveira Souza preste melhor 

esclarecimento sobre a notícia de cônjuge do Embargante, inclusive se foi 

ajuizada ação de inventário e quem foi nomeado como inventariante.

Fixo prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000541-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA Processo: 

1000541-59.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.076,20; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: FABIO GOMES DA SILVA Vistos, 

etc. Tendo já decorrido prazo para pagamento, defiro o pedido de penhora 

em dinheiro, via Bacenjud. Acaso não seja bloqueado numerário 

suficiente, EXPEÇA-SE mandado para penhora de tantos bens suficientes 

para a garantia da dívida. Esclareça o Autor sobre o último demonstrativo 

da dívida, por não estar em consonância com a sentença, que assim 

dispõe: “CONDENANDO o requerido a pagar ao requerente a importância 

de R$ 8.076,20 (Oito mil e setenta e seis reais e vinte centavos) que 

deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora 

de 1 % ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, 

§1º do Código Tributário Nacional, a partir do último cálculo - dia 

02/06/2016.”. Manifeste-se ainda, no mesmo prazo, quanto ao seu 
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interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

SerasaJud e intime-se o devedor pessoalmente por meio de carta 

registrada. Decorrido o prazo e cumpridos os comandos, novamente 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000541-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA Processo: 

1000541-59.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.076,20; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: FABIO GOMES DA SILVA Vistos, 

etc. Tendo já decorrido prazo para pagamento, defiro o pedido de penhora 

em dinheiro, via Bacenjud. Acaso não seja bloqueado numerário 

suficiente, EXPEÇA-SE mandado para penhora de tantos bens suficientes 

para a garantia da dívida. Esclareça o Autor sobre o último demonstrativo 

da dívida, por não estar em consonância com a sentença, que assim 

dispõe: “CONDENANDO o requerido a pagar ao requerente a importância 

de R$ 8.076,20 (Oito mil e setenta e seis reais e vinte centavos) que 

deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora 

de 1 % ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, 

§1º do Código Tributário Nacional, a partir do último cálculo - dia 

02/06/2016.”. Manifeste-se ainda, no mesmo prazo, quanto ao seu 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

SerasaJud e intime-se o devedor pessoalmente por meio de carta 

registrada. Decorrido o prazo e cumpridos os comandos, novamente 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001608-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO HABITACIONAL proposto por BENEDITA DA SILVA em 

face de VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. Em face da 

notícia prestada, conforme (ID 12853426) o patrono da Autora enseja pela 

desistência da ação. Frise-se que até o momento não houve a citação do 

Requerido. A respeito da desistência da ação se faz necessário conhecer 

o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Mato Grosso, qual seja: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA 

DE ATO JURÍDICO – DESISTÊNCIA DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO 

OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – HOMOLOGAÇÃO 

INDEPENDENTEMENTE DA RESISTÊNCIA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 485, §4º, do CPC/2015, dispõe que, 

“oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”, ou seja, antes da apresentação da contestação, a 

desistência e consequente extinção do processo fica a critério exclusivo 

do autor, independentemente de quão veemente seja a resistência do réu. 

(Ap 22021/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017). 

Sendo assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e nos termos do 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. P. R. I. Arquive-se 

independente do trânsito em julgado Cáceres-MT, 14 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANILSON GENESIO RIBEIRO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001876-79.2017.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: WANILSON GENESIO RIBEIRO DE 

FRANCA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de Ação de cobrança de seguro DPVAT. A 

demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando a Requerida ao 

pagamento de R$675,00, corrigidos e acrescidos de juros de mora. Após 

o trânsito em julgado, a parte Ré compareceu nos autos informando o 

pagamento espontâneo da condenação (id. 12358330). Intimado, o autor 

concordou com o valor depositado, requerendo o levantamento e 

pugnando pela extinção do feito (id. 13030438). Sucintamente relatado. 

Decido. O caso é de extinção do processo, nos termos do art. 526, §3º do 

CPC, uma vez que o autor concordou com o valor depositado pela 

Requerida para fins de adimplemento da obrigação. Segue, em anexo, 

alvará de liberação do valor na conta indicada pelo autor. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da obrigação, 

nos termos do art. 526, §3º Código de Processo Civil. Arquive – se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 10 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001188-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F M DE SOUSA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por F M DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial. Versando os autos 

sobre matéria de Meio Ambiente e havendo Vara Especializada no 

assunto, há de se declinar a competência do feito para a Quinta Vara Cível 

desta Comarca de Cáceres. Nesse sentido: TJ-SP - Apelação Sem 

Revisão SR 6785655600 SP (TJ-SP) Data de publicação: 01/09/2008 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MULTA 

ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO - COMPETÊNCIA - 

CÂMARA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE - Tratando-se de questão relativa 

a penalidade administrativa por dano ambiental, a competência recursal é 

da Colenda Câmara Especial do Meio Ambiente, ex vi da Resolução n. 

240/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não se conhece o recurso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 97 de 744



com declinação de competência e remessa à Colenda Câmara Especial do 

Meio Ambiente. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Declinar o feito em 

favor da Quinta Vara desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 14 de maio de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002130-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DE ARRUDA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Cáceres (IMPETRADO)

PAULO DONIZETE DA COSTA (AUTORIDADE COATORA)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 10 de maio de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178474 Nr: 1316-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, DANIEL ABUTAKKA DE MORAES, ANTONIA CONCEIÇÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

178474 §!2uk¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1316-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA - ME e 

DANIEL ABUTAKKA DE MORAES e ANTONIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): Antonia Conceição de Carvalho, Cpf: 

3185156811 e

Executados(as): Daniel Abutakka de Moraes, Cpf: 79816797100, Rg: 

1038952-0 SSP MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.215,43

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 20102127, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Thaisa Olivia Rodrigues, Estagiaria, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154875 Nr: 2354-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISMÃ FREIOS E SUSPENSÃO LTDA, LUIS 

ALBERTO LEITE PAIN, MAURICIO MENDES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

154875 §!0Ql¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2354-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): TALISMÃ FREIOS E SUSPENSÃO LTDA e LUIS 

ALBERTO LEITE PAIN e MAURICIO MENDES PAIVA

CITANDO(A, S): Executados(as): Luis Alberto Leite Pain, Cpf: 

03447837152 e Executados(as): Mauricio Mendes Paiva, Cpf: 

62146890134, ambos em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.833,18

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 20102127, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá (terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Thaisa Olivia Rodrigues, estagiaria, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162258 Nr: 10047-81.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que são TEMPESTIVOS os aclaratórios interpostos pelo 

Requerido às fls. 84/86, isentos de preparo e assim, amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, impulsiono os autos INTIMANDO-SE o 

Requerente, via DJE/MT, através de sua advogada, para que no prazo de 

05 dias os impugne.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178478 Nr: 1320-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA G. PIOVEZAN ME, EDILEUZA 

GUIMARÃES PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

178478 §!2uo¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1320-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): EDILEUZA G. PIOVEZAN ME e EDILEUZA GUIMARÃES 

PIOVEZAN

CITANDO(A,S): Executados(as): Edileuza Guimarães Piovezan, Cpf: 

32966709120, Rg: 455.223 SSP MT e Executados(as): Edileuza G. 

Piovezan Me, CNPJ: 00139655000145Inscrição Estadual: 131554662.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 80.404,46

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 20148674, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Thaisa Olivia Rodrigues, estagiária, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011668-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES OAB - BA22523 

(ADVOGADO)

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011551-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEBRANDE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007806-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007807-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007809-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007812-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007813-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007813-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007814-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007814-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007817-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004325-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIRALDELLO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005651-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

MANIFESTE A EXEQUENTE EM 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003667-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002136-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARTA DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade agendada. Cite-se a parte promovida, na 

forma e moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012209-39.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDEMIR FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Aguarde-se a resposta do ofício 

encaminhado a 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de Janeiro. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007739-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007739-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 101 de 744



Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011740-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO MALDONADO QUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011068-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE MATOS SEQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-18.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GUTIERRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO 

NO ID 12500252.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 68062 Nr: 5528-73.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIR LUIZ PIRAN, JOSÉ MARQUES SIMÕES, 

NEUZA CONCEIÇÃO CASTRILLON SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, DIOGO SOUZA CAMPOS - OAB:12513, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, SAULO DA SILVA 

MOITINHO - OAB:10848/MT

 Diante do exposto, a teor do art. 487, I CPC, JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra os requeridos Neuza Castrillon 

Conceição, José Marques Simões e Aguir Luiz Piran, ratificando os termos 

da liminar deferida, à exceção dos prazos nela estipulados, para 

DETERMINAR que:1)Os requeridos se abstenham de qualquer 

desmatamento ou depredação ambiental sem autorização legal na área 

rural Fazenda Quilombo;2)Os requeridos realizem a regularização 

ambiental do imóvel rural denominado de Fazenda Quilombo no que 

determina o Decreto nº 1.031 de 02 de junho de 2017.3)Os réus 

apresentem a APF - Autorização Provisória de Funcionamento Rural para 

fins de comprovação da regularidade da atividade rural desenvolvida na 

propriedade denominada de Fazenda Quilombo no que determina o 

Decreto nº 230 de 18 de agosto de 2015.4)Deverá o requerido apresentar 

nos autos os itens 2 e 3, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).5)Processo não sujeito ao reexame necessário face ao valor da 

causa, forte no art. 496 § 3.º CPC;6)Oficie-se à SEMA da presente 

decisão.7)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.8)Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.9)Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PATRICIA FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002138-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE PATRICIA FIDELIS 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c 

Indenização por Danos Morais movida por Elaine Patricia Fidelis em 

desfavor de Editora e Distribuidora Educacional S/A. Aduz a requerente 

que em 2015 ingressou no curso de Licenciatura em Pedagogia oferecida 

pela requerida, estando atualmente cursando o sétimo semestre. Alega 

que prestou concurso público da SEDUC/MT, Edital 001/2017, tendo sido 

aprovada em trigésimo lugar. A SEDUC/MT publicou a Portaria Conjunta 

08/2018/SEDUC/SEGES/MT, informando que as nomeações seriam 

realizadas em três etapas, sendo a última em 02/07/2018, tendo a 

requerente nomeada em 07/05/2018, devendo em 30 (trinta) dias tomar 

posse. Com isto, realizou pedido de aproveitamento extraordinário de 

estudos, com a finalidade de antecipação das disciplinas do último 

semestre, para que pudesse concluir o curso em tempo hábil para a 

posse, tendo tal pleito sido negado pela requerida. Com isto, recorreu ao 

judiciário, pleiteando em sede de tutela de urgência que a requerida institua 

em 24 (vinte e quatro) horas banca examinadora especial para fins de 

avaliação de aproveitamento extraordinário de estudos. Vieram os autos 

conclusos. É o necessário. Decido. Analisando a Lei 9.394/96, verifica-se 
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em seu art. 42, § 2°, a possibilidade de aproveitamento extraordinário de 

estudos para abreviação da duração do curso, devidamente atestado por 

banca examinadora especial, de acordo com as normas da instituição de 

ensino. Segundo a resposta da requerida, id. 13156490, para instalação 

da banca especial, o aluno tem que obter a conceituação excelente, ao 

qual se alcança com noventa a cem por cento de acertos nas notas. 

Conforme se depreende no atestado de id. 13156525, a requerente 

alcançou o conceito 85,5%, ou seja, não atingiu o mínimo exigido para a 

formação de banca especial para avaliação de aproveitamento 

extraordinário de estudos. Assim, não teria direito a banca especial, 

conforme pretende. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de 

urgência pretendido. Intimem-se as partes acerca da audiência agendada, 

bem como desta decisão. Cite-se a requerida, na forma e moldes legais. 

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da requerente, devendo a 

requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos requeridos na 

inicial. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA OAB - MT0018273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER SIMAO CAMPARINI OAB - SP0286950A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 8010586-37.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por GERALDINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., em que a autora alega que início do 

mês de dezembro de 2014, adquiriu da ré, o automóvel Fiesta Sedan Flex, 

marca Ford, placas LTX 1262, renavan n.º 00894836218, e que após uma 

semana de uso o condutor do veículo, seu filho, Sr. Anderson percebeu 

anormalidade no funcionamento do mesmo e, de imediato, compareceu na 

sede da ré objetivando solucionar o problema detectado. Afirma que após 

rápida vistoria, o funcionário da requerida disse não existir, mesmo que no 

mínimo, qualquer defeito mecânico no veículo, entretanto, percebia-se 

nitidamente a continuidade da anormalidade que apresentava. Sustenta 

que retornou à empresa requerida e ao ser atendida foi informada pelo 

responsável pelo setor de mecânica que não poderia consertar de 

maneira gratuita o veículo pois não possuía garantia. Narra que deixaram a 

empresa requerida sem solução do problema, e procuraram outra empresa 

para efetuar o conserto do veículo, tendo efetuado dois orçamento e 

efetivando o conserto na empresa que forneceu o menor orçamento, que 

teve o custo de R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais) – JM 

Parreira Duarte e Cia Ltda. Ao final requer o reembolso pago pelo 

conserto, e a condenação em danos morais. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela requerida, posto que integra a cadeia de 

fornecimento do serviço ao consumidor, sendo parte legítima para figurar 

no polo passivo da ação, na medida em que todos os sujeitos da cadeia 

produtiva de consumo são responsáveis solidariamente, sendo facultado 

ao consumidor a escolha contra quem quer demandar. Rejeito a preliminar 

de incompetência, pois entendo desnecessária a perícia técnica para o 

deslinde da causa, já que os elementos de prova trazidos aos autos são 

suficientes para a solução da demanda. No mérito, a requerida defendeu 

que em todas as ocasiões em que a parte autora solicitou informações e 

assistência técnica para o veículo, os técnicos da RÉ JOB DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS não mediram esforços em atender as solicitações. Aduz 

que o veículo da Autora não apresenta qualquer defeito ou vício de 

fabricação, estando em perfeitas condições de uso e funcionamento, e 

que os técnicos da Ré analisaram o veículo na oportunidade em que o filho 

da autora levou o veículo e não constataram nenhum problema, pugnando 

pela improcedência da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Nos termos do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu provar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Provar 

significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no 

processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota 

possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu 

convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos 

alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação 

precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e 

quando não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo 

e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. Segundo o Código de 

Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma 

das partes de um processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas. A parte autora 

alega que percebeu anormalidade no funcionamento do veículo, entretanto 

não descreveu ou comprovou que anormalidade seria essa, e muito 

menos trouxe aos autos documentos que comprovem a existência de 

garantia do veículo. Tudo isso aliado ao fato de que as peças trocadas 

são de desgaste natural, resta evidenciado que não há nos autos 

elementos que demonstrem a responsabilidade da Requerida, e não há 

que se falar em procedência da presente ação. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA OAB - MT0018273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER SIMAO CAMPARINI OAB - SP0286950A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 8010586-37.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por GERALDINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., em que a autora alega que início do 

mês de dezembro de 2014, adquiriu da ré, o automóvel Fiesta Sedan Flex, 
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marca Ford, placas LTX 1262, renavan n.º 00894836218, e que após uma 

semana de uso o condutor do veículo, seu filho, Sr. Anderson percebeu 

anormalidade no funcionamento do mesmo e, de imediato, compareceu na 

sede da ré objetivando solucionar o problema detectado. Afirma que após 

rápida vistoria, o funcionário da requerida disse não existir, mesmo que no 

mínimo, qualquer defeito mecânico no veículo, entretanto, percebia-se 

nitidamente a continuidade da anormalidade que apresentava. Sustenta 

que retornou à empresa requerida e ao ser atendida foi informada pelo 

responsável pelo setor de mecânica que não poderia consertar de 

maneira gratuita o veículo pois não possuía garantia. Narra que deixaram a 

empresa requerida sem solução do problema, e procuraram outra empresa 

para efetuar o conserto do veículo, tendo efetuado dois orçamento e 

efetivando o conserto na empresa que forneceu o menor orçamento, que 

teve o custo de R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais) – JM 

Parreira Duarte e Cia Ltda. Ao final requer o reembolso pago pelo 

conserto, e a condenação em danos morais. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela requerida, posto que integra a cadeia de 

fornecimento do serviço ao consumidor, sendo parte legítima para figurar 

no polo passivo da ação, na medida em que todos os sujeitos da cadeia 

produtiva de consumo são responsáveis solidariamente, sendo facultado 

ao consumidor a escolha contra quem quer demandar. Rejeito a preliminar 

de incompetência, pois entendo desnecessária a perícia técnica para o 

deslinde da causa, já que os elementos de prova trazidos aos autos são 

suficientes para a solução da demanda. No mérito, a requerida defendeu 

que em todas as ocasiões em que a parte autora solicitou informações e 

assistência técnica para o veículo, os técnicos da RÉ JOB DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS não mediram esforços em atender as solicitações. Aduz 

que o veículo da Autora não apresenta qualquer defeito ou vício de 

fabricação, estando em perfeitas condições de uso e funcionamento, e 

que os técnicos da Ré analisaram o veículo na oportunidade em que o filho 

da autora levou o veículo e não constataram nenhum problema, pugnando 

pela improcedência da ação. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Nos termos do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu provar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Provar 

significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no 

processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota 

possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu 

convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos 

alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação 

precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e 

quando não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo 

e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. Segundo o Código de 

Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma 

das partes de um processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas. A parte autora 

alega que percebeu anormalidade no funcionamento do veículo, entretanto 

não descreveu ou comprovou que anormalidade seria essa, e muito 

menos trouxe aos autos documentos que comprovem a existência de 

garantia do veículo. Tudo isso aliado ao fato de que as peças trocadas 

são de desgaste natural, resta evidenciado que não há nos autos 

elementos que demonstrem a responsabilidade da Requerida, e não há 

que se falar em procedência da presente ação. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR 

AMANDA DA SILVA TORRES, brasileira, convivente, desempregada, RG 

26979223-3/SSP/MT, e CPF 057.836.081-06, nascida em 07/09/1997, 

natural de Cáceres/MT, filha de Luiz Antonio Ortiz Torres e Anita Ricarda 

da Silva, com endereço na rua das Maravilhas, mutirão Fundão, 

Cáceres/MT, como incursa nas penas do Artigo 157, § 3°, última parte, c/c 

artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, c/c artigo 62, inciso I, todos do Código 

Penal e KELVIN EMANOEL SOCORRO, vulgo “Jão Jão”, brasileiro, 

convivente, sem documentos pessoais acostados aos autos, nascido em 

13/09/1992, natural de Cáceres/MT, filho de Maria Aparecida do Socorro, 

com endereço na rua Radial I, s/nº (próximo a esquina, último orelhão), 

Cáceres/MT, como incurso nas penas do Artigo 157, § 3°, última parte, c/c 

artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, todos do Código Penal e, 

ABSOLVE-LOS da imputação descrita no Artigo 244-B da Lei 8.069/90. 

Por fim, ABSOLVER WANDERSON CESAR SILVA DO PRADO, vulgo “Wan 

ou Ruan”, brasileiro, convivente, mecânico, RG 2259341-1/SSP/MT e CPF 

054.177.381-07, nascido em 26/04/1992, natural de Cáceres/MT, filho de 

Marcio Cesar Souza do Prado e Gloria Maria Poiche da Silva, com 

endereço na rua das Maravilhas, s/nº, Bairro Garcês, Cáceres/MT, com 

base no Artigo 386, inciso VII do CPP, das sanções dispostas no Artigo 

157, § 3°, última parte, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, todos do 

Código Penal, e no artigo 244-B, caput da Lei n° 8.069/90:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 68921 Nr: 6383-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, III, c/c art. 115, 

todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

ALEX SANDRO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, pela suposta prática 

do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c art.14, inciso II, ambos do 

Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172240 Nr: 7952-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO BASTO PEREIRA, CLEBER DA 

SILVA MANIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899, LUIZ MARIO CASTILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:

 Vistos etc,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor aos réus supramencionados a prática dos crimes 
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previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n°. 11.343/2066 e ao réu DENIS 

MÁRCIO BASTO PEREIRA qualificado nos autos, pela suposta prática do 

delito previsto no artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei n°. 

10.826/2003.

O Ministério Público, em parecer de fl. 133, manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do acusado DENIS MÁRCIO BASTO PEREIRA nos termos do 

artigo 107, inciso I, do Código Penal.

É o que relato. DECIDO.

Depreende-se que o indiciado veio a óbito na data de 24 de março de 

2018, conforme notícia divulgada em site local (fl.131/132), razão pela qual 

a extinção da punibilidade é medida imperiosa.

Reza o disposto no Art. 107, I, do Código Penal Brasileiro:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente.

Por conseguinte, se o sentenciado DENIS MÁRCIO BASTO PEREIRA, veio a 

óbito, alternativa não resta se não a extinção da punibilidade, ex vi do 

artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Ex positis, com espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de 

DENIS MÁRCIO BASTO PEREIRA, em virtude de sua morte (fl. 131/132).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 7410-65.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, 

inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado CARLOS ALBERTO SILVA AZEVEDO, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do crime previsto no Artigo 310 da Lei 9.503/1997, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, MARCO 

ANTONIO DA SILVA, RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade dos Recursos de Apelação interpostos pelas 

Defesas dos réu CLEITO CÉSAR CALEJON e RONALDO EVANGELISTA 

DA SILVA, conforme se infere à fl. 736, recebo-os.

E, nos termos do §4º do artigo 600, determino a remessa dos presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

apresentação das razões naquela Corte.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142623 Nr: 430-34.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, 

inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 96452 Nr: 1515-26.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Vistos etc,(...) ocorreu a prescrição retroativa, uma vez que a pena 

aplicada ao sentenciado (06 (seis) meses de detenção, 100 (cem) dias 

multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual 

período da pena aplicada em definitiva), prescreve em 03 (três) anos, 

conforme dispõe o Art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código 

Penal, devendo-se, dessa forma, ser reconhecida a ocorrência da 

prescrição retroativa estatal.Assim, constata-se que entre o recebimento 

da denúncia e a prolação da sentença transcorreu-se lapso temporal 

superior a 04 (quatro) anos, operando-se a prescrição em 19 de março de 

2014, e considerando que as penas aplicadas ao réu prescrevem em 03 

(três) anos, de acordo com a previsão do art. 109, inciso VI, c/c art. 110 

§1º, ambos do Código Penal, deve-se, dessa forma, ser reconhecida a 

ocorrência da prescrição retroativa estatal.Sobre a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, diz à doutrina que: “Titular do direito de 

punir, o Estado o exerce por intermédio a ação penal, que tem por objeto 

direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto 

mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu 

exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o 

direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo” (Damásio 

Evangelista de Jesus, in Prescrição Penal, 11ª Edição, Saraiva, 1997).Com 

efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, com supedâneo legal 

previsto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, 

todos do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERTO 

JOSÉ NEVES, qualificado nos autos, em face da ocorrência da prescrição 

retroativa da pretensão punitiva do Estado.Sem custas.Procedidas às 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquivem-se os autos, com 

as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 225416 Nr: 10991-44.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 13 de junho de 2018, às 

13h15min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, Renata Gonçalves da Conceição - OAB:60.332, 

RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu 

ANDERSON FERNANDO POTORE SALES, brasileiro, nascido em 

11/08/1990, filho de Francisco Diogo Cruz Sales e Andrelina Conceição 

Potore, por transgressão aos ditames do art. 217-A, (por diversas vezes 

– vítimas Kauane e Diones) e art. 213, § 1º (vítima Diones), ambos c.c. art. 

226, II e c.c art. 71, todos do Código Penal, nas disposições da Lei 

11.340/2006 e Lei n. 8072/90, bem como para ABSOLVER a denunciada 

CLEMILDA APARECIDA CLEMENTINO, das acusações a que se submeteu 

nestes autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e 

assim, passo a dosimetria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229766 Nr: 1034-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O 

PEDIDO DEFENSIVO de fls. 47.Após o decurso do prazo superior a 06 

(seis) meses, contados a partir desta data, e não havendo novas 

informações que demonstre a necessidade da manutenção das medidas 

anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com 

baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do 

arquivamento.Notifique-se o Parquet e o Advogado da suposta 

agressora.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 99669 Nr: 4757-90.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME DA COSTA E FARIA FILHO, ADÃO 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se, o determinado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Relator RONDON BASSIL DOWER FILHO à fl. 646, encaminhe-se os autos 

ao Ministério Público para que apresente contrarrazões recursais no 

prazo legal.

Após, proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, com as cautelas e 

homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 214050 Nr: 2386-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr FÁBIO DE SÁ PEREIRA, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 163057 Nr: 349-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DOS SANTOS DIONISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.371), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu ELIZEU DOS DIONÍSIO às fls. 370.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 193914 Nr: 10711-44.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA, LUCILA DA SILVA, 

MONIQUE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.239), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelos réus Lucila da Silva (fls. 232) e Walison da Silva (fl.233).

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 205449 Nr: 6908-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DA GUIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. GASPAR SCHMIDT, para 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233845 Nr: 3688-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI LIMPIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 .Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não 

inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos 

concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto 

fático-probatório.Aguarde-se o inquérito policial. Após, vista ao Ministério 

Público.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222594 Nr: 8895-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando Rafael Batista da Silva ser intimado no seguinte endereço: 

Rua dos Pássaros, s/n, Bairro Rodeio, Cáceres/MT.Elabore-se cálculo de 

pena. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226504 Nr: 11782-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Autos n° 11782-13.2017.811.0006 – Cód. 226504.

Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/06/2018, às 13h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado Thiago Aparecido Fazio de Oliveira para comparecer 

à audiência designada acompanhado de advogado.

Notifique-se o MP e intime-se o patrono do réu.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202809 Nr: 5161-34.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 5161-34.2016.811.0006. Cód. 202809

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor do recuperando Ary 

Camilo da Silva, o qual foi condenado a pena de 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena restritiva de liberdade 

substituída por restritiva de direito.

Às fls.60, fora a pena imposta ao recuperando extinta, pelo seu efetivo 

cumprimento.

 Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos verifico fora extinta a pena do 

recuperando pelo seu efetivo cumprimento, conforme se infere da decisão 

de fls. 60.

Compulsando os autos, observo que quanto a pena de multa imposta ao 

recuperando, a mesma não fora extinta.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

Extinta a Execução a pena de multa imposta ao recuperando ARY CAMILO 

DA SILVA, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82489 Nr: 8961-51.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 431/2008 - Cód. 82489

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor do recuperando Eduardo 

Lima Maciel de Campos, o qual foi condenado a pena de 06 (seis) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Às fls.158/159, fora a pena imposta ao recuperando extinta, ante o 

reconhecimento do indulto natalino.

 Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos verifico fora extinta a pena do 

recuperando ante o reconhecimento do indulto natalino, conforme se 

infere da decisão de fls. 158/159.

Compulsando os autos, observo que quanto a pena de multa imposta ao 

recuperando, a mesma não fora extinta.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

Extinta a Execução a pena de multa imposta ao recuperando Eduardo Lima 

Maciel de Campos, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181974 Nr: 3484-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCILENE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 3484-03.2015.811.0006. Cód. 181974

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor da recuperanda Ducilene 

da Silva a qual foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Às fls. 70, fora a pena imposta ao recuperando extinta, pelo seu efetivo 

cumprimento.

 Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos verifico fora extinta a pena da 

recuperanda pelo seu efetivo cumprimento, conforme se infere da decisão 

de fls. 70.

Compulsando os autos, observo que quanto a pena de multa imposta a 

recuperanda, a mesma não fora extinta.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

Extinta a Execução a pena de multa imposta a recuperanda Ducilene da 

Silva, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP 

(2015/0053944-1).
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Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82475 Nr: 8942-45.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FANTINATI MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 2008/428 - Cód. 82475

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor do recuperando Silvio 

Fantinati Mariano, o qual foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de 

reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Às fls.172, fora a pena imposta ao recuperando extinta, ante o 

reconhecimento do indulto natalino.

 Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos verifico fora extinta a pena do 

recuperando ante o reconhecimento do indulto natalino, conforme se 

infere da decisão de fls. 172.

Compulsando os autos, observo que quanto a pena de multa imposta ao 

recuperando, a mesma não fora extinta.

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

Extinta a Execução a pena de multa imposta ao recuperando Silvio 

Fantinati Mariano, atento ao que foi decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186079 Nr: 5822-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY SEBA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, 

devendo o recuperando Wisley Seba Ortega ser intimado no seguinte 

endereço: Rua “A”, casa n°500, Bairro DNER, Cáceres/MT.Elabore-se 

cálculo de pena. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185788 Nr: 5683-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AVELINO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando João Avelino Dantas ser intimado no seguinte endereço: 

Projeto Facão, lote 48, Cáceres/MT, contato: 065-996505418.Elabore-se 

cálculo de pena. Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232935 Nr: 3051-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RIVERO ROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .

Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando Carlos Rivero Roca ser intimado no seguinte endereço: Rua 

“D”, casa n° 06, Bairro Jardim Guanabara, Cáceres/MT.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 180444 Nr: 2535-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 . Concedo a autorização ao recuperando para que posso viajar dentro do 

estado de Mato Groso, desde cumpra fielmente as condições do regime 

que lhe fora imposta acima, devendo ainda justificar a atividade laboral no 

ato dos comparecimentos.Sirva a presente decisão como mandado de 

intimação, devendo o recuperando Agnaldo da Silva Gama ser intimado no 

seguinte endereço: Rua das Safiras, n° 50, em frente ao Cabeça Moto 

Peças, Cáceres/MT, contato: 065-996819518.Elabore-se cálculo de pena. 

Intime-se e Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131352 Nr: 10048-71.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

Sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo Sr. 

gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da 

presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado 

fora de sua residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia 

Pública.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se 

ciência à Defensoria Pública.Elabore-se cálculo de pena. Intime-se e 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192195 Nr: 9649-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 
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consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Sirva a presente decisão como mandado de intimação, devendo o 

recuperando Maxuel Rocha Leite ser intimado no seguinte endereço: Rua 

“B”, s/n, próximo ao Supermercado Sorriso, bairro 12 de Agosto, 

Cáceres/MT, contato: 065-996714941.Elabore-se cálculo de pena. 

Intime-se e Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185638 Nr: 5588-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MESQUITA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 5588-65.2015.811.0006 – Cód. 185638

Visto.

Ante o contido na certidão de fls.100, onde consta que o endereço do réu 

está incompleto o que inviabilizou a intimação deste, determino que 

intime-se o patrono do mesmo para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe nos autos o endereço completo do réu.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227037 Nr: 22293-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MORAES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862

 Visto.

Elabore-se novo cálculo de pena.

 Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública para 

manifestação.

 Ademais, visto que o feito trata-se de réu preso, proceda a colocação de 

tarja preta na lateral dos autos.

 Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227382 Nr: 12445-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Defiro requerimento retro.

Oficie-se conforme pleiteado.

Cumpra-se e Expeça-se o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista o ofício encaminhado pelo 1º 

Serviço Registral de Diamantino, ID 13092494, impulsiono os presentes 

autos a fim de INTIMAR a parte autora, por seu procurador, para que 

efetue o pagamento dos emolumentos, conforme solicitado no respectivo 

ofício. Diamantino, 14 de maio de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000146-70.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO JOSE LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 12679339), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001236-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 13104789), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 12790433), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001237-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a juntada de carta precatória 

devolvida com certidão negativa do oficial de justiça (ID 12240238), 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o autor para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEGAR CORNELIUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 12871938), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ROTILLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 13143402), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o 

autor para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO VILSON SOLANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a juntada de Contestação (ID 

13144515), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o autor para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SULPICIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Tendo em vista a juntada de contestação (ID 

12984988), impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o autor para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 664 Nr: 86-18.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO -MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 471-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Moura de Araujo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 471-67.2013.811.0005 código 88183

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução

EXEQÜENTE(S): Banco do Brasil S/A

EXECUTADO(A,S): Manoel Moura de Araujo Filho

CITANDO(A,S): Executados(as): Manoel Moura de Araujo Filho, Cpf: 

98233661872, Rg: 12.455.142.8 SSP SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.993,91

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado Manoel Moura de Araújo Filho, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Fora firmado contrato de abertura de credito 

comercial n.. 21/97499-3 no valor de R$41.405,54 entre o exequente e 

Adailton da Silva Alves em fevereiro de 2004. Em 01 março de 2007 foi 

assinada escritura pública de assunção de dívida tendo assumido a 

responsabilidade do pagamento, o executado. Foi fixado prazo para 

pagamento do saldo da dívida com vencimento em 01/12/2008. Para 

garantia do principal foram dados um caminhão marca Fors cargo, ano/fab 

2000, n. renavan 73502407-3, placa AJG 5080 no valor de R&70.000,00. 

O executado deixou de efetuar o pagamento de algumas parcelas nas 

datas aprazadas ensejando o vencimento antecipado. Requereu a citação 

dos executado e a procedencia da ação.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 115/115verso. Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 
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pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001625-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001625-64.2017.8.11.0005. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD Parte 

Ré: RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 8 de maio de 2018. DESPACHO 

Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observo que a parte 

autora não comprovou que possui vínculo estatutário com a parte ré, 

tampouco informou a data da criação de seu cargo e se este passou por 

alguma reestruturação remuneratória após a sua criação. Portanto, com 

fulcro no art. 376[1] do NCPC e levando em consideração que a petição 

inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320[2], NCPC), DETERMINO que a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, COMPROVE nos autos que possui vínculo estatutário civil 

com a parte ré, bem como a data da criação do cargo ocupado (devendo 

juntar aos autos a lei que o criou) e, ainda, se a carreira passou por 

alguma reestruturação remuneratória (caso positivo, deverá juntar a lei 

que promoveu a reestruturação), tudo sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino/MT, 8 de maio de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 

consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 

determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001552-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001552-92.2017.8.11.0005. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: VALTER CESAR PEREIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO 

DE DIAMANTINO , 8 de maio de 2018. DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora não 

comprovou que possui vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informou a data da criação de seu cargo e se este passou por alguma 

reestruturação remuneratória após a sua criação. Portanto, com fulcro no 

art. 376[1] do NCPC e levando em consideração que a petição inicial deve 

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320[2], NCPC), DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, COMPROVE nos autos que possui vínculo estatutário civil 

com a parte ré, bem como a data da criação do cargo ocupado (devendo 

juntar aos autos a lei que o criou) e, ainda, se a carreira passou por 

alguma reestruturação remuneratória (caso positivo, deverá juntar a lei 

que promoveu a reestruturação), tudo sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino/MT, 8 de maio de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 

consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 

determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI ASCARI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001639-48.2017.8.11.0005. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: VALDELI ASCARI SILVA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO 

DE DIAMANTINO , 8 de maio de 2018. DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora não 

comprovou que possui vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informou a data da criação de seu cargo e se este passou por alguma 

reestruturação remuneratória após a sua criação. Portanto, com fulcro no 

art. 376[1] do NCPC e levando em consideração que a petição inicial deve 

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320[2], NCPC), DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, COMPROVE nos autos que possui vínculo estatutário civil 

com a parte ré, bem como a data da criação do cargo ocupado (devendo 

juntar aos autos a lei que o criou) e, ainda, se a carreira passou por 

alguma reestruturação remuneratória (caso positivo, deverá juntar a lei 

que promoveu a reestruturação), tudo sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino/MT, 8 de maio de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 

consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 

determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001551-10.2017.8.11.0005. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO , 8 de maio de 2018. DESPACHO Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora não 

comprovou que possui vínculo estatutário com a parte ré, tampouco 

informou a data da criação de seu cargo e se este passou por alguma 

reestruturação remuneratória após a sua criação. Portanto, com fulcro no 

art. 376[1] do NCPC e levando em consideração que a petição inicial deve 

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320[2], NCPC), DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, COMPROVE nos autos que possui vínculo estatutário civil 

com a parte ré, bem como a data da criação do cargo ocupado (devendo 

juntar aos autos a lei que o criou) e, ainda, se a carreira passou por 

alguma reestruturação remuneratória (caso positivo, deverá juntar a lei 

que promoveu a reestruturação), tudo sob pena de indeferimento da 
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petição inicial (art. 320 c/c art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino/MT, 8 de maio de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou 

consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz 

determinar. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 953-39.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Messias Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT

 Intimação do Patrono do Denunciado para, no prazo de 05 dias, 

apresentar os MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 3564 Nr: 553-02.1993.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFBP, JBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação do Patrono do Exequente para que fique ciente do Ofício nº 

4328/2017 - DEPOSITO JUDICIAL- juntado às fls. 458/459, e querendo se 

manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4893 Nr: 869-10.1996.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria Knorst Vivan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoninho Vivam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO MILAN - 

OAB:16703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMAO - 

OAB:10066/B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:18783-MT

 Intimação do Patrono do Exequente da decisão abaixo transcrita:Autos: nº 

869-10.1996.811.0005

I – Em decorrência do falecimento de Antoninho Vivam (fl. 531) determino 

a suspensão da execução.

II – Dê-se vista ao exequente para habilitação.

Diamantino, 26 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

Júnior-Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89248 Nr: 1587-11.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tânia do Nascimento Santos, JLdNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jesuino Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Gilberto Donizeti Capeleto - OAB:10471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Requerente para que fique ciente da certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 69, e se manifeste no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117784 Nr: 2245-93.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Cleyton Nascimento Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Reeducando, para no prazo de 05 dias, se 

manifestar acerca do CALCULO PENAL de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 1125-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMdSP, MdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo Juridico UNEMAT - 

OAB:

 Intimação do Patono do Requerente para que fique ciente da juntada de 

fls. 103-UNEMAT, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104763 Nr: 488-98.2016.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMJL, GLJdF, CdF, GLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Vinicius Alves - 

OAB:70598, Silton Batista Alves - OAB:63.851/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B, 

Caroline Freire Teixeira - OAB:15.662/MT

 Intimação do Patrono dos Requeridos para que fiquem ciente da juntada 

de Petição do Autor de fls. 143 e se manifestem no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 24430 Nr: 2226-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorio Paulino, Nelson Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, José Maria Mariano - OAB:3539-A

 Intimação do Patrono do Denunciado para que apresente as 

CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 226/229, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 3705-28.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudi Pudell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do OFÍCIO nº 

062/10001060 da PREVIDÊNCIA SOCIAL, juntado as fls. 169/174 e se 

manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite
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 Cod. Proc.: 97493 Nr: 352-38.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Henrique Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Intimação do Patrono do denunciado para no prazo de 05 dias, apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121834 Nr: 4014-39.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamenondas Roberto Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Parma Timidati - 

OAB:21318

 Intimação do Patrono do denunciado, para no prazo de 10 dias, 

apresentar resposta a acusação, nos termos do artigo 396-A do CPP.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-08.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (FINASA S/A) (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do 

requerente acerca do comprovante de pagamento ID 13186559

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000392-95.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Cumpra-se a decisão anterior. 

Diamantino, 11 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000513-26.2018.8.11.0005. REQUERENTE: SEBASTIAO AMELIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo ausentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: O autor alega, em síntese, que ao consultar sua situação perante 

o INSS, por meio de um histórico de consignações, descobriu que estão 

sendo descontados empréstimos de sua aposentadoria, os quais não 

realizou. Visando comprovar o alegado, trouxe aos autos o referido 

histórico, no qual constam diversos consignados existentes em seu nome. 

Contudo, verifica-se que além dos consignados que alega que jamais 

tomou emprestado, há diversos outros empréstimos em nome do autor, 

vários, inclusive, realizados junto a reclamada, sendo que além dos 

empréstimos já inativos/encerrados, há empréstimos ainda sendo 

descontados, cujos quais não negou a contratação. Assim, tendo em vista 

que o autor possui tantos consignados em seu nome, não verifico a 

existência da probabilidade do direito alegado, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. Além do mais, 

o autor deveria ter juntado aos autos os últimos extratos do pagamento do 

seu benefício, permitindo verificar efetivamente os valores que estão 

sendo descontados. Por fim, observa-se que os descontos dos 

empréstimos ativos que o autor alega não ter solicitado ocorrem desde o 

ano de 2014 e 2015, razão pela qual não vislumbro estar, ao menos nesta 

fase processual, presente o perigo do dano. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para que 

compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Intime-se ainda a parte reclamante 

para proceda à EMENDA À INICIAL, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo 

aos autos os 3 últimos extratos de pagamento do seu benefício, a fim de 

se verificar os descontos que estão sendo realizados, sob pena de 

extinção sem resolução meritória, nos moldes do art. 485, I, do CPC. V. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. VI. Defiro a gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 

11 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LIMA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001257-55.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANO LIMA ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia 

grafotécnica suscitada pela ré, vez que os elementos de prova coligidos 

aos autos são suficientes para uma decisão segura sobre a causa sendo 

desnecessária a prova pericial. Rejeito a preliminar de de falta de 

interesse de agir, vez que a tentativa de resolução administrativa, embora 

recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo 

disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos (id. 10103765, p. 10). Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida 

através da juntada de termo de confissão e renegociação de dívida 

devidamente assinado pelo autor (id. 12717889), sendo que a natureza do 

débito e a data da parcela que foi inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito coincide com o objeto da renegociação de débito feita pelo autor 

em 10.01.2017 com o Banco requerido, cujo pagamento total só se 

efetivaria com o adimplemento de 21 parcelas. Ainda, a alegação de 

exercício regular do direito de inscrever o autor nos órgãos de proteção 

ao crédito é corroborada com a apresentação do cadastro do autor, que 

possuía conta na Agência 1586-5 e Conta Corrente nº. 520450 na 

localidade de Diamantino, Cidade na qual reside. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no 

SPC/SERASA, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesta linha, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Assim, não há se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da 

parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Neste sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 5% do valor 

da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Revogo os 

benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de 

maio de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000090-66.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS DANILO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da 

reclamada, objetivando o deferimento de danos morais em decorrência da 

suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

extrato coligido no id. 11609808, p.5. Rejeito a preliminar de indevida 

concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração 

de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Pontue-se que não é o caso de aplicação da súmula 385, do 

STJ, visto que a outra negativação existente em face do autor está sendo 

discutida judicialmente no processo nº. 1000091-51.2018.8.11.0005 em 

trâmite neste Juizado Especial Cível. Analisada a questão preliminar, passo 

a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da 

dívida através dos documentos apresentados nos autos. Nota-se que o 

autor possuía conta corrente no Banco requerido e realizava operações 

de pagamento em débito na Conta Corrente, porém, quando da cobrança 

da fatura em nome da empresa Claro S.A no valor de R$ 51,60 não havia 

saldo disponível para realizar a transação, razão pela qual o autor ficou 

devendo o valor inscrito no SPC/SERASA, conforme extrato bancário 
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anexado no id. 12887892. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação dos serviços pela autora bem como a 

existência da dívida em relação à parte requerente, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, tendo 

requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que 

a negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 14 de maio de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-10.2017.8.11.0005
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001260-10.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JEAN DANIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida em 20.08.2015 por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Diante da inexistência de 

preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 

feito. Isto porque, em que pese às alegações da reclamada esta não 

apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da 

reclamante, sendo que as faturas juntadas nos autos foram enviadas para 

endereço diverso daquele que consta como sendo o do autor na peça 

inicial, não tendo acostado qualquer prova que demonstrasse a existência 

e exigibilidade da dívida. Ademais, a assinatura constante no termo de 

adesão anexado no id. 12748320 não guarda total identidade com as 

demais assinaturas realizadas pelo autor no termo de audiência, pedido de 

justiça gratuita ou mesmo em relação ao seu documento pessoal, não 

sendo possível afirmar se, de fato, o autor contratou os serviços da ré. 

Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. Além disso, no que tange ao dano moral, este é 

improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo o autor possuí 

diversas negativações preexistentes no SPC, conforme segue: * CREDOR: 

TALENTHUS FOTO E VIDEO ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT DATA 

VENCIMENTO: 15/08/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 816 VALOR: 

156,67 DATA INCLUSAO: 10/09/2015 * CREDOR: RESGATE E 

SALVAMENTO ENT.ORIGEM: CDL - RECIFE / PE DATA VENCIMENTO: 

10/01/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 371540/251512 VALOR: 

354,00 DATA INCLUSAO: 09/09/2015 * CREDOR: MAGAZINE VITORIA 

ENT.ORIGEM: CDL - VARZEA GRANDE / MT DATA VENCIMENTO: 

09/04/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 8959 - NOBRES VALOR: 

208,32 DATA INCLUSAO: 31/08/2015 * CREDOR: TALENTHUS FOTO E 

VIDEO ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT DATA VENCIMENTO: 

15/07/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 816 VALOR: 156,66 DATA 

INCLUSAO: 03/08/2015 * CREDOR: TALENTHUS FOTO E VIDEO 

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT DATA VENCIMENTO: 15/06/2015 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 816 VALOR: 156,67 DATA INCLUSAO: 

05/07/2015 E, assim sendo, não havendo notícia de discussão judicial 

destes débitos e que o débito debatido nos autos tem como data de 

inclusão 20.08.2015nos órgãos protetivos, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Seguindo a mesma orientação, 

o julgado: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLESSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001723-49.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CHARLESSON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

62,53 em desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos 

morais em decorrência da suposta inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme extrato coligido no id. 11230690, p.5. Diante 

da ausência de questão preliminar, passo a julgar o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida através dos documentos 

apresentados no id. 13058708. Nota-se que o autor possuía conta 

corrente de nº 540912-8, com Agência em Diamantino/MT perante o Banco 

requerido e realizava contratação de empréstimos consignados, nesta 

linha, a promovida demonstrou a existência do débito no valor de R$ 62,53 

decorrente de pendência financeira pelo uso dos serviços de crédito da ré 

que não foi quitada, razão pela qual o autor ficou devendo o valor inscrito 

no SPC/SERASA. Aliás, o autor não demonstrou o pagamento do seu 

débito, seja na petição inicial ou impugnação. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela autora bem 

como a existência da dívida em relação à parte requerente, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC. Inexiste condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para homologação do 

juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-86.2017.8.11.0005
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ADRIELI DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001727-86.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIELI DOS SANTOS MAIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a impugnação ao valor da causa formulada pela ré, vez que se a 

parte autora optou pelo procedimento sumaríssimo, tal situação importou 

em renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido inicialmente, na 

forma do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando competente este 

Juizado para apreciar o feito. Ademais, rejeito a preliminar de inépcia da 

petição inicial por ausência de juntada de comprovante de residência 

válido, eis que a requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

tendente a demonstrar que a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado, restando competente este juízo. 

Analisadas as matérias preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada do contrato celebrado entre as 

partes, extratos de consumo do plano de telefonia contratado no telefone 

nº. (65) 996981169 e através da juntada de relatórios de consumo do 

Plano contratado (Smartvivo Controle 500MB), que apontam o uso dos 

serviços da ré desde o mês de agosto de 2014 até o mês de abril de 2015, 

sendo o débito originário do atraso do pagamento de diversas faturas do 

plano de telefonia móvel. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 211,53 (duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos). Assim, 

não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 
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obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 211,53 (duzentos e 

onze reais e cinquenta e três centavos), quantia que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa por litigância de má fé no equivalente a 5% do valor da causa a 

ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do 

Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a gratuidade da parte 

autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, em 14 de maio de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 14 de 

maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KENEDY CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000086-29.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ALAN KENEDY CAMPOS REIS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De início, 

rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de juntada de 

comprovante de residência válido, eis que a requerida não trouxe qualquer 

elemento de prova tendente a demonstrar que a autora reside em 

localidade diversa do comprovante de residência apresentado, bem assim 

pelo fato de que, de acordo com o endereço constante no SERASA/SPC o 

autor reside, de fato, em Alto Paraguai/MT, restando competente este 

juízo. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. A autora 

sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto, foi 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível no 

montante de R$ 197,68, de modo que pugna pela declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Por sua vez a 

requerida, em defesa, suscitou questão preliminar e requereu a 

improcedência da ação. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se que a ré se 

limitou a juntar como meio de prova a mera demonstração da existência de 

cadastro interno do consumidor, sem qualquer outro elemento a 

corroborar a existência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, 

face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo causal 

entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. Além 

disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se 

ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na 

exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00, de acordo com a fundamentação 

delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos no valor de R$ 197,68; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004356-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UDO DREWS JUNIOR OAB - SC29797 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado para que a parte autora compareça nesta Primeira 

Vara a fim de assinar e retirar o termo de guarda expedido nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 117 de 744



 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143614 Nr: 1448-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Certifico que em virtude das partes não terem sido encontradas nos 

endereços indicados, conforme certidões de fls. 162 e 164, intimo os 

advogados para que compareçam acompnhados de seus respectivos 

clientes, à audiência de conciliação, designada para o dia 24/05/2018 à 

17:00h, no fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154745 Nr: 6639-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDB, ARIADNE DE MORAIS MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - 

OAB:MT/21012/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manisfestação do Ministério Público à fl. 217 , intimo a 

requerente para que apresente manisfestação informando sobre o 

fornecimento do medicamento OLANZANPINA , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139884 Nr: 10189-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de f. 20, realizando-se a perícia médica por meio de 

profissional capacitado de rede pública municipal de saúde, no prazo de 

trinta dias.

Para averiguar as condições do autor para desempenhar o múnus de 

curador e, assim, proferir decisão mais ajustada ao caso, determino a 

realização de estudo psicossocial na residência do autor e fixo o prazo de 

20 dias para juntada do relatório.

Juntado o laudo pericial e o relatório do estudo, manifestem-se o autor e o 

Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Serve cópia da presente como ofício/mandado.

Primavera do Leste/MT, 05/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149588 Nr: 4175-21.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BRITO RAMOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOMAR SEGURADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 Vistos etc.

Recebo o pedido de f. 100/112 e determino, com fulcro no art. 3º, § 2º, 3o 

e 4º e art. 772 do CPC, antes de analisar a tutela de urgência, o 

comparecimento das partes no dia 26/06/2018 às 17h30min, oportunidade 

em que será tentada a solução consensual do conflito.

Intimem-se as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 14/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111738 Nr: 2176-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ NOGUEIRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDCRISTIA PAIVA DOS 

ANJOS - OAB:22115/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a requerente interpôs cumprimento de sentença em 

desfavor do requerido, distribuído sob o código-178579, ocasião em que 

foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão de litispendência 

com este processo(código-111738), cuja cópia ora junto nestes autos.

Assim, considerando que naqueles autos a autora informou que está 

residindo em um Assentamento no interior de Capão do Cipó, no Estado do 

Rio Grande do Sul, PROCEDO a sua INTIMAÇÃO PARA comparecer na 

audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 24/05/2018, às 

13h30min, por intermédio de sua ADVOGADA, Senhora EDCRISTIA PAIVA 

DOS ANJOS, inscrita na OAB/MT sob o nº 22.115.

Nessa oportunidade intimo a d. ADVOGADA dos termos do despacho 

abaixo transcrito: "Execução de Alimentos n.º 2176-38.2012.811.0037 - 

Código 111738. Vistos etc. Tendo em vista a justificativa apresentada pelo 

executado (f. 38/56), na qual propôs acordo para adimplemento do débito 

alimentar, e estando concorde o Ministério Público, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/05/2018, às 13h30min. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 11 de Abril de 2018 - Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado-Juíza de Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151254 Nr: 4944-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BORGES JACINTO, MAIKON DE ARAUJO 

BORGES, OSMAR BORGES JACINTO, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE ARAUJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o recolhimento das custas, RECEBO a inicial como 

arrolamento comum, vez que preenche os requisitos legais previstos no 

art. 319, 664 a 667 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 330 do mesmo diploma legal.

NOMEIO inventariante o requerente.

CITEM-SE os herdeiros e os interessados não representados, se for o 

caso, para se manifestarem sobre as primeiras declarações, observado o 

prazo legal, conforme dispõe o artigo 627, do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido ministerial de avaliação judicial dos bens do espólio, no 

prazo de 20 dias. Expeça-se mandado de avaliação.

Avaliados os bens que compõem o monte mor, intimem-se as partes e 

dê-se ciência para o Ministério Público para, querendo, se manifestarem.

Com as manifestações, volte-me o feito concluso para deliberação.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente como 
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mandado e ofício.

Primavera do Leste, 14/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 132029 Nr: 4423-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE DE FATIMA SPENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão de f. 78. Em caso 

negativo, autue-se incidente de remoção da inventariante face o não 

cumprimento integral da decisão proferida em 09/01/2015 (f.65) até a 

presente data.

Sem prejuízo, tendo em vista que se trata de arrolamento comum, regido 

pelas disposições dos arts. 664, 665 e 667, do CPC e com o envolvimento 

de interesse de menor, buscando promover o princípio da celeridade 

processual, determino a avaliação judicial dos bens que compõem o monte 

mor, no prazo de 20 dias.

Com as respostas aos ofícios e a avaliação dos bens, intime-se a 

inventariante e dê-se vista ao Ministério Público.

Com a concordância do parquet quanto à avaliação, intime-se a 

inventariante nomeada a fim de que apresente plano de partilha, descrição 

detalhada e atualizada de eventuais dívidas e as certidões negativas de 

débito municipais, estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida pela 

PGE; 2. certidão negativa de ICMS/IPVA pela Secretaria de Estado de 

Fazenda; 3. certidão negativa de débitos e outras irregularidades emitida 

pela SEFAZ) e federais, no prazo de 20 dias.

 Em seguida, venham-me os autos conclusos para designação da 

audiência prevista no art. 664, § 2º, do CPC ou novas deliberações, 

conforme o caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 08/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203588 Nr: 1099-81.2018.811.0037

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVPDS, CTDDDCEDADPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS, SAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMIR DE SOUZA, Filiação: Iraci de 

Souza e Almiro de Souza, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido SUELI APARECIDA PEREIRA DA SILVA, Rg: 2325567-6, Filiação: 

Aparecida Pereira da Silva (documento), data de nascimento: 23/02/1982, 

natural de Boituva-SP, do lar, Telefone 96218990. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: “Vistos. Diante a certidão de fls. retro, citem-se os 

genitores por edital, para que apresentem contestação no prazo legal. Em 

sendo revéis, desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pulica 

desta comarca que deverá obter vista doa autos para manifestação. Em 

seguida, dê-se vista ao Ministério Público e após, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindinalva Lopes da 

Silva Oliveira, digitei.

Resumo da Inicial: Cuida-se de procedimento em que se comunica o 

encaminhamento da criança M. V. P. da S. ao Lar deste município, através 

de diligências realizadas pelo Conselho Tutelar, o qual verificou que a 

criança estaria em situação de risco, conforme relatório. Designada 

audiência, foi procedida à oitiva dos tios da criança, os quais 

manifestaram interesse na guarda da infante.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1334.58.2012.811.0037 110986

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial Processo de Execução 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO SICREDI

EXECUTADO(A,S): MAQ SIQUEIRA E CIA LTDA e NARDELINO SIQUEIRA 

DOS SANTOS

CITANDO(A,S): Executados(as): Maq Siqueira e Cia Ltda, CNPJ: 

11546924000104, brasileiro(a), Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

Executados(as): Nardelino Siqueira dos Santos, Cpf: 46074600104 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), supervisor de vendas e p. de serviço, 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/03/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 50.233,23

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

50.233,23, referente às Cédulas de Crédito Bancário nº B00531847 3.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei.

 Primavera do Leste MT, 14 de maio de 2018.Ésio Martins de Freitas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56 2007 CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002084-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002084-33.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS ANTONIO 

SOUSA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 
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de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (mil reais), em face 

do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de 

aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, 

em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002456-79.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BRUNO GOMES 

ALVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 
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certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002458-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002458-49.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DE JESUS 

SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 
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data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002460-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002460-19.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEONARDO VIEIRA 

MARTINS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE WIMMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002479-25.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: THIAGO JOSE 

WIMMER Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 
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justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002481-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ COLOMBELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002481-92.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO LUIZ 

COLOMBELI Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 
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para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003993-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE OLIVEIRA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003993-47.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DENIZE OLIVEIRA DA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão 

da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422694). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003110-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003110-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422168). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002262-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS SALTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios do seguro dpvat (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002262-79.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO LUIS SALTON Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 
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eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002522-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MOREIRA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002522-59.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARLENE MOREIRA 

SAMPAIO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 
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profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de maio de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002511-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002511-30.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOÃO MANOEL DE 

LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de maio de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003994-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003994-32.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARLENE BARBOSA DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Em razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, acolho a integralização do litisconsórcio passivo 

necessário (ID 11422729). Intime-se a parte requerida (sócios), por 

intermédio de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como 

apresentar documentos relativos à negociação havida entre os 

contratantes, que demonstrem a exata situação financeira da liquidante, 

ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual resgate com a 

respectiva data, mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 

coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3361 Nr: 59-07.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FIORAVANTI CORBARI, AUGUSTO 

FREDERICO MULLER - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:16188/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141931 Nr: 659-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H.ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:PR 25.009, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140888 Nr: 112-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, VITOR HUGO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR FIQUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:AOB/25009

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165737 Nr: 3018-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA FRANCO DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3018-76.2016.811.0037 (Código nº 165737)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Honda S/A

Requerido: Claudia Franco da Silva Reis

Vistos em correição.

Determino a inserção, via Sistema RENAJUD, da restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como sua subsequente retirada após a 

apreensão (Decreto-lei nº 911/69, art.3º, §9º).

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 449 Nr: 692-76.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI CASTELI, 

JEFERSON LUIZ CASTELI, CÉLIA MARIA CATALA CASTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO FALCÃO, CLECY 

THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO 

CREMA - OAB:MT 3873, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 449 Nr: 692-76.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI CASTELI, 

JEFERSON LUIZ CASTELI, CÉLIA MARIA CATALA CASTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO FALCÃO, CLECY 

THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO 

CREMA - OAB:MT 3873, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por 

Adivino Castelli, Alzira Castelli, Jefferson Luiz Cateli e Célia Maria Catala 

Casteli na Ação de Reintegração de Posse proposta em face de Clecy 

Therezinha Busato Falcão. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

20% sobre o valor da causa, máxime pela complexidade da 

ação.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de março de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 693-61.1998.811.0037

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECY THEREZINHA BUSATOO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVINO CASTELI, ALZIRA SZADKOSKI 

CASTELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo 

Lemes Ferreira - OAB:12263 /MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 3922-38.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA GADONSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 106, intimo das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28075 Nr: 527-19.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO, Joana 

Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Processo nº 527-19.2004.811.0037 (Código nº 28075)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Dalton Adorno Tornavoi

Executado: Devanir Reiche

Executado: Pedro Reiche Netto

Executada: Joana Reiche

Vistos em correição.

Autorizo a anotação restritiva, via sistema RENAJUD.

Penhore-se os automotores, na forma do artigo 845, §1º, do Código de 

Processo Civil, intimando os executados (CPC, art.841).

Ato contínuo, avaliem-se os bens, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 1º de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28075 Nr: 527-19.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO, Joana 

Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que os 

veículos informados na petição de f. 401 já possuem restrições acerca 

destes autos, conforme extrato em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7483 Nr: 2-18.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Canaxue Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, WILSON A. RUZZA - OAB:49.270/SP

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD não foram localizados 

bens da parte executada, conforme extrato em anexo. Certifico ainda que 

em consulta ao sistema INFOJUD não há DIPJ da empresa executada no 

exercício de 2016.

 Intimo a parte exequente para manifestar-se, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111649 Nr: 2074-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Processo nº 2074-16.2012.811.0037 (Código 111649)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executados: Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o integral conteúdo 

da petição inclusa (fls.776/791), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 1981-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD não foi localizado bem da 

parte executada, conforme extratos anexo.

 Intimo a parte credora para manifesta-se, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141235 Nr: 306-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA AMELIA VITES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD não foram localizados 

bens da parte executada, conforme extrato em anexo.

 Intimo a parte exequente para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do 

artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141235 Nr: 306-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA AMELIA VITES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 306-50.2015.811.0014 (Código 141235)

Ação Monitória Convertida em Execução

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executada: Sandra Amélia Vites da Silva

Vistos em correição.

Autorizo a pesquisa e inclusão no sistema RENAJUD (fls.125).

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para manifestar-se, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147171 Nr: 3101-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CORREA VILELA, VANIA ALFONSO 

MARCELINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PANUSSATT - OAB:MT/ 8992-B, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT

 Certifico que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF dos 

executados nos exercícios de solicitados, conforme extrato em anexo.

Intimo a parte exequente para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116671 Nr: 7319-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD foi localizado bem do 

executado, conforme extratos anexos.

 Intimo a parte exequente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno, Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122178 Nr: 4706-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CIMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVISAN SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:MT/11033-B, Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD não foram localizados 

bens da parte executada, conforme extrato em anexo.

 Intimo a parte exequente para manifestar-se, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39096 Nr: 1518-24.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 1518-24.2006.811.0037 (Código 39096)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

Executado: Gladir Gaiatto

 Vistos em correição permanente.

Autorizo a pesquisa, via Sistema RENAJUD.

Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 
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curso processual da execução, (CPC, art.921, III), com subsequente 

arquivamento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39652 Nr: 2120-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 9993-B, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Processo nº 2120-15.2006.811.0037 (Código 39652)Ação Monitória 

convertida em Execução Exequente: Galvani Indústria Comércio e 

Serviços Ltda.Executado: Paulo Rogério GomesVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A 

assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente 

obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens 

ou rendas em nome do devedor, é necessária a pronta intervenção judicial 

para regular realização do direito invocado, haja vista que “só se 

apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada a 

impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” (NERY 

JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa , arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente 

de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos 

do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias.Em seguida, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39652 Nr: 2120-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 9993-B, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de bens do executado 

nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sendo os extratos do INFOJUD 

arquivados em pasta própria. Certifico também que no RENAJUD os bens 

localizados são os mesmos restringidos às f. 192, conforme extrato em 

anexo. Intimo a parte exequente para manifestação. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16744 Nr: 1855-86.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1855-86.2001.811.0037 (Código nº 16744)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Gilberto Flávio Goellner

Executado: Luiz Carlos Cunha

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.144/145).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16744 Nr: 1855-86.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do 

executado, conforme extrato anexo.

 Outrossim, remeto os autos a Defensoria Pública Estadual conforme 

determinação contida à f. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117636 Nr: 8319-43.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NARCISO BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON VALÉRIO DUNKER, THIAGO DUNKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CAUTELAR, ratificando a 

liminar de busca e apreensão dos bens descritos e caracterizados na 

petição inicial.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 

da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional.Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148461 Nr: 3665-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA SANTANA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A, 

MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 
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justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161233 Nr: 931-50.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA CRUZ DA SILVA, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUVIDA GRUPO CAPITAL GLOBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Intimo a parte requerida para retirar a contestação desentranhada, 

conforme decisão fl.96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55964 Nr: 3564-15.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA FAVARIM 

- OAB:304185

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12550 Nr: 1266-31.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do executado 

nos exercícios solicitados, conforme extrato em anexo.

Intimo a parte exequente para manifestar-se, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121078 Nr: 3575-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA RETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12550 Nr: 1266-31.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1266-31.2000.811.0037 (Código 12550)Ação de Execução 

por Quantia Certa Contra Devedor SolventeExequente: Aventis 

Cropsciense Brasil LtdaExecutado: Valdir José Mello CallegaroVistos 

etc.Trata-se de requerimento de requisição de informações 

econômico-fiscais da parte executada, sob o fundamento de que referido 

documento é imprescindível para a localização de bens da parte devedora, 

passíveis de penhora.A assertiva é pertinente, eis que o pleito executório 

encontra-se obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente 

obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens 

ou rendas em nome do devedor, é necessária a pronta intervenção judicial 

para regular realização do direito invocado, haja vista que “só se 

apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada a 

impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” (NERY 

JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª 

ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729).Por essa forma, em que pese a 

excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima a pretensão do credor 

em obter Federal, via sistema INFOJUD, bem como a pesquisa e inclusão 

no sistema RENAJUD, consoante postulado (fls.221).Aportando a 

resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, 

física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 19 

de fevereiro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 12968134, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MACHADO (EXECUTADO)

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não manifestou sobre 

o bloqueio. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que de direito .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (RÉU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (RÉU)
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TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR)

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as certidões de IDs 13139964 e 13030795 , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005424-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

LIMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISIANE ANDRESSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000920-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA LEITE PEREIRA (RÉU)

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 12953273, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003387-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR KUZNETSOV (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE MASOTTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154338 Nr: 6408-88.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEIVER KASLUHIN VERARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Visto,

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 09/08/2018, às 14h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176915 Nr: 8993-79.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA VEÍCULOS (E GALINA E CIA ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 09/08/2018, às 15h00min, sem prejuízo 
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de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117542 Nr: 8219-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAN/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Visto,

Defere-se o pedido de p.171 e determina-se a suspensão do presente 

feito, até o julgamento da ação principal código 119971.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 541-85.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAN/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 14/08/2018, às 14h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157873 Nr: 8056-06.2015.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleber Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por KLEBER 

LAZZARI, devidamente qualificado, para retificar na Certidão de 

Nascimento o nome de Eugenio Lazarri, falecido em 16/12/1975, sendo a 

parte autora neto do mesmo.

 Junta documentos (fls. 09/20)

Remetidos os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela 

procedência do pedido (fls. 31).

A parte autora requereu o arquivamento e baixa do feito tendo em vista 

que a retificação foi procedida de forma administrativa (fls. 32)

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, ante a informação de que houve a retificação do nome 

do avô do Requerente procedida de maneira administrativa o Estado-Juiz 

julga Extinto o Processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Taxas e custas pagas (fls. 23/24)

Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100370 Nr: 8190-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta 

por Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes contra Rogério do 

Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral, ambos qualificados.

Junta de documentos (p. 9/26)

Os requeridos foram devidamente citados e intimados (p. 53), porém não 

efetuaram a entrega do produto, acarretando o deferimento da conversão 

em execução em quantia certa.

Deferida a apreensão de sacas de soja, restou-se infrutífera em razão da 

não localizá-las no endereço informado (p. 120).

O exequente requereu a liberação da constrição realizada mediante 

RENAJUD (p.240/241), bem como dos valores bloqueados por meio do 

BACENJUD (p. 242/243). Posteriormente, pugna pela desistência da 

presente demanda, com extinção do feito, nos termos do disposto no art. 

775 do Código de Processo Civil (p. 247).

É o relatório. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.271), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Realizou-se a baixa das restrições, conforme documento anexo. Em 

relação ao pedido de desbloqueio dos valores, intime-se o exequente para 

indicar a conta e dados bancários (p. 242/243).

Custas e taxas judiciarias pagas (p.25/26). Sem honorários, pois não 

houve formação de contraditório.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o alvará. Nada mais 

sendo postulado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119971 Nr: 2428-07.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
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AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAN/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 14/08/2018, às 15h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112509 Nr: 2861-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE TEREZA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Visto,

 Ante o oficio do Banco Bradesco (p.160), defere-se os pedidos das 

partes (p.164/165). Encaminhe-se novo oficio ao Banco Bradesco, 

conforme já determinado a p.149, com as cópias de p.92/97, devendo o 

banco apresentar extratos do período de 09/02/2009 a 15/06/2009, sob 

pena de crime de desobediência e multa diária fixada no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a resposta do oficio, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141519 Nr: 443-32.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI ROBERTO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:MT/ 7.627-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 Visto,

 Considerando a manifestação de p.408, em que o requerido informa que 

possui interesse em produção de prova pericial, defere-se o pedido e 

determina-se a realização da perícia médica.

Nomeia-se, para tanto, como perito do juízo, o Dr. Reinaldo Prestes Neto 

CRM-MT 5329. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo, devendo promover sua intimação para informar se aceita o 

encargo.

 Aceito o encargo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito se for o caso, indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para no prazo comum de 5 

(cinco) dias, se manifestarem.

 Havendo concordância, deverá a parte requerida providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Para a apresentação do laudo, fixa-se o prazo de trinta dias. Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem.

Após, concluso para designação de audiência de instrução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144687 Nr: 1892-25.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA RESPLANDE XAVIER 

- OAB:19342/OAB, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 14/08/2018, às 16h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175116 Nr: 8058-39.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 

MT, MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - OAB:MT/20189 - A, 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A, NAYRA 

MARTINS VILALBA - OAB:14047, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA 

- OAB:MT 22436

 Visto,

Em análise ao pedido de p.113/114, verifica-se que no CDC predomina a 

Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, em cujas causas, 

poderá o juiz inverter o ônus da prova, que sempre será em favor do 

consumidor.

Conforme também se extrai do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o qual aduz que 

são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.

Por todo o exposto, defere-se o pedido a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora.

 Outrossim, defere-se o pedido de realização de pericia para apuração de 
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valores econômicos dos produtos, para tanto, nomeia-se para a 

realização da pericia o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, 

Av. Rubens de Mendonça, 1856 – Sl. 408, Bosque da Saúde - CEP 

78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 3052-7636, email: 

contato@ibecbrasil.com.br.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito se for o caso; indicar assistente técnico, se entender 

pertinente e apresentar quesitos.

Na sequência, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.

Apresentada a proposta, intime-se o requerido para providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Com o laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias e, após, 

tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127501 Nr: 477-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, 

RENATO CORDEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ALVES YAMASHITA - 

OAB:MT 19.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, MONICA 

MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia ___/___/2018, às ___h___min, sem 

prejuízo de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179884 Nr: 10535-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI WARLEN DE LIMA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT/ 14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONCA - OAB:9148/O

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

Não há preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos aqueles 

delineados na inicial e na contestação.

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 09/08/2018, às 16h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Frisa-se que a parte requerida já apresentou rol de testemunhas à 

p.84/85.

Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerente apresente 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126308 Nr: 8870-86.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:OAB/MT 15.140, Christian Eduardo Gomes de Almeida - 

OAB:OAB/MT 8.303, Fernanda Carvalho Baungart - OAB:OAB/MT 

15.370, Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro - OAB:OAM/MT 15.074, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:OAB/MT 5.985

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 23/08/2018, às 15h30min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155133 Nr: 6817-64.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FREITAS BACCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 16/08/2018, às 16h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 4038-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOREIRA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDILA RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 16/08/2018, às 15h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101332 Nr: 883-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINOVA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ FERNANDO MAZZUTTI, 

MANOEL MAZZUTTI NETO, NERI LUIZ DALBEM, IVANIR MARIA MARTINI 

MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, OSMAR 

ARCIDIO MAGGIONI - OAB:13012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, LUCIANO ANDRE FRIZÃO - OAB:8.340-B

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às14h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 3297-33.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ROSA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:SP/154132

 Visto,

 Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 16/08/2018, às 14h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 1511-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

D. DE SANTI VEÍCULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto,

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às15h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17615 Nr: 2590-22.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, WALDIR 

CECHET JUNIOR - OAB:MT/4111

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 1502-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fedora Ovchinnikov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL IND. VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574/MS, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:11994/O

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TIAGO BUENO DA SILVA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171123 Nr: 5762-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINALDO TUNES PEREIRA, GISELLE TUNES PEREIRA 

VILELA, MAGDA TUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DADALT CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHET JUNIOR , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71260 Nr: 3574-88.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:3485-TO, Jober Seidenfus - OAB:11454-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204610 Nr: 1618-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES, LILIAN COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770, SIMONE 

MARIA DESSORDI - OAB:21210, VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o Advogado da parte José Arlindo do 

Carmo, OAB/MT3.722, da audiência de instrução designada para o dia 

16/05/2018 às 13h30minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171263 Nr: 5827-39.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDES SIRQUEIRA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133395 Nr: 5505-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5505-87.2014.811.0037 (Código 133395)

 Vistos em correição.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153807 Nr: 6160-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FÁBIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA, CHEFE DA 

40ª CIRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132920 Nr: 5140-33.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA TUROLLA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117153 Nr: 7825-81.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY MERY CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150022 Nr: 4414-25.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B OAB/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171786 Nr: 6096-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE REGINA FREY, VFMDS, MFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170597 Nr: 5530-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158576 Nr: 8392-10.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139564 Nr: 10008-54.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126297 Nr: 8857-87.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121629 Nr: 4139-47.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA DE SANTANA, AILTON JUNIOR 

CAMPOS FERREIRA, CLAUDINEIA CAMPOS FERREIRA, RENATA CAMPOS 

FERREIRA, LUCINEIA CAMPOS FERREIRA, LUCIANA CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122656 Nr: 5198-70.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENI BARROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133030 Nr: 5218-27.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO, 

SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139428 Nr: 9923-68.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENITA PEDRINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127097 Nr: 81-64.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUZA CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142887 Nr: 1111-03.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146566 Nr: 2785-16.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BIFF BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150721 Nr: 4726-98.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA GUADAGNIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154843 Nr: 6678-15.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA TELLES LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 164556 Nr: 2465-29.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:4.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166505 Nr: 3411-98.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVANA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170593 Nr: 5527-77.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLEI ARBOIT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170594 Nr: 5528-62.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170601 Nr: 5534-69.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI SILVA KOPICHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171352 Nr: 5866-36.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171497 Nr: 5937-38.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, PRISCILA SILVA DOS SANTOS - OAB:MT 22225/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125591 Nr: 8161-51.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36291 Nr: 4278-77.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON JAIR DOS PRAZERES, ILAINE 

MARIA ZART DOS PRAZERES, IVANYA MARIA DA SILVA, SANDRA 

JACOB DO CARMO, EDNA XAVIER DE SÁ, JOSUÉ PEREIRA SANTANA, 

JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA, ROSANA CRISTINA VOIGT BERALDO, 

CLAUDIA ELIANDRA DA SILVA, RICARDO RODRIGUES ANTUNES, MARIA 

MAIRA RODRIGUES, CLASI ANTÔNIA FRANKEN, ROGÉRIO MACHADO 

VIANA, CLEVERSON JÚNIOR TABORDA, RONALDO QUEIROZ GARCIA, 

JUSCINEI FERREIRA DE LIMA, GEOVANI GONÇALVES FORTES, NILVACI 

MARQUES DA SILVA, PAULO ROBERTO MELARA, CLEBER MARTINS, 
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ARY DANTAS DE MEDEIROS, ELIOENAI OLIVEIRA REIS, JOLIDA 

WOLSCHICK, TIAGO FORTES DA SILVA, VANDERLEY RAMOS DOS 

SANTOS, NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA, ELENICE ALVES DE 

ALMEIDA FORTES, ALCINEY LUIZ RODRIGUES, SANDRA BARIVIERA, 

MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA, MANOEL JOSÉ DE SOUZA 

PINTO, VERENICE FÁTIMA OLIVEIRA DE LIMA SOUZA, RONAS ATAÍDE 

PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55758 Nr: 3430-85.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, JULIANA 

COPETTI - OAB: MT15746B, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - 

OAB:RS/64.357, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:MAT1662176

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69963 Nr: 2271-39.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGAZINE LUIZA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - 

OAB:203.012-A, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110137 Nr: 475-42.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 6236-54.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122678 Nr: 5220-31.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5220-31.2013.811.0037 (Código 122678)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por ANTONIO FERNANDES FEITOSA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 70, petição informando o falecimento da parte requerente.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que foi informado o falecimento da parte 

requerente (certidão de óbito), impossibilitando os herdeiros de 

providenciar novo pedido de requerimento administrativo perante o 

requerido, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe, 

vez que se trata de ação de natureza intransmissível/personalíssima.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, por ser a requerente beneficiária 

da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158843 Nr: 8506-46.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - OAB: MT 17.642, GISELIA 

SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - 

OAB:22578-O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8506-46.2015.811.0037 (Código 158843)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL 

ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MAGALHÃES, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.
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Às fls. 50, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 1624-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1624-05.2014.811.0037 (Código 128735)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que estão pendentes de pagamento as 

notas fiscais nº 270 e 281, referentes aos serviços prestados nos meses 

de fevereiro e março/2018.

Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 42.903,33 

(quarenta e dois mil novecentos e três reais e trinta e três centavos), com 

observância da nota fiscal apresentada, em conformidade com o 

orçamento inicial, conforme memorial descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.

Nº 270 R$ 21.100,00 01/02/2018 a 28/02/2018 502

 Nº 281 R$ 21.803,33 01/03/2018 a 31/03/2018 507

 TOTAL R$ 42.903,33

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação das notas fiscais (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). 

Cumpram-se as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

Sem prejuízo, intime-se a empresa K. I. CAETANO DE MOURA - ME para 

adequar os serviços prestados, de acordo com a última avaliação feita 

pela Central de Regulação, Controle e Avaliação do Município de Primavera 

do Leste/MT de fl. 496-v, notadamente as visitas dos profissionais de 

nutrição e enfermagem, sob pena de remoção da empresa.

Ademais, requisite-se, com urgência, à Central de Regulação, Controle e 

Avaliação do Município de Primavera do Leste/MT a resposta quanto ao 

ofício enviado de fl. 515.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138700 Nr: 9483-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA IRENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9483-72.2014.811.0037 (Código 138700)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 267-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente de fls. 261.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 261.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145599 Nr: 2356-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON SIVIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2356-49.2015.811.0037 (Código 145599)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por AILSON SIVIRINO 

DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 94, consta certidão de que a parte executada foi devidamente 

intimada, no entanto, não se manifestou no feito.

À fl. 95, a parte exequente pugna pelo bloqueio das verbas públicas no 

valor de R$ 300,00, com o intuito de realizar a consulta com médico 

cirurgião plástico, sendo que os orçamentos se encontram acostados às 

fls. 91/92.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Ante a inércia da parte executada e considerando que o exequente já 

cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 02/2015/CGJ, trazendo 

aos autos orçamentos (fls. 91/92), DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO de 

R$ 300,00 (trezentos reais) em conta bancária do ESTADO DE MATO 

GROSSO, através do sistema BACEN-JUD.

Após, intime-se o exequente para que comprove nos autos o 

agendamento da consulta.

O pagamento somente será realizado após a realização da consulta.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151958 Nr: 5253-50.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBANY DE MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5253-50.2015.8.11.0037 (Código 151958)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.
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Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128781 Nr: 1666-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANE BREITEMBACH AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a sentença judicial, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar 

os dados da conta bancária para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22162 Nr: 3463-85.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS LORENSINI - 

OAB:6250/MT, SOLANGE DE HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 

1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA - 

OAB:5843-B

 Processo nº: 3463-85.2002.811.0037 (Código 22162)

Vistos.

Antes de analisar o pedido de conversão dos valores, proceda-se a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga 

aos autos o valor de seu crédito atualizado, descontado o valor 

bloqueado.

Sem prejuízo, tendo em vista o falecimento do executado, com fundamento 

no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

andamento do presente processo.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 2 (dois) meses, 

promova a habilitação dos herdeiros da parte executada, com a devida 

qualificação de cada sucessor, bem como traga aos autos a certidão de 

óbito do executado, nos termos do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39779 Nr: 2290-84.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 Processo nº: 2290-84.2006.811.0037 (Código 39779)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte executada para que manifeste-se acerca 

da decisão de fls. 458.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 5914-34.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUZIA FLORENCIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SEC DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO- SEDUC-MT SUP DE G. DE R HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118786 Nr: 1156-75.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY ROSA DE OLIVEIRA, ELIZEU ROSA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:1903329-1

 Processo nº 1156-75.2013.811.0037 (Código 118786)

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 148/149, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154637 Nr: 6582-97.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANARA LAURINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Processo nº: 6582-97.2015.811.0037 (Código 154637)

Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 143 de 744



Considerando a manifestação do perito anteriormente nomeado, revogo a 

nomeação e nomeio o médico Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT 

1958 para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64158 Nr: 3889-53.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - 

COOPERATIVA CENTRAL, KAZUO KAATAYAMA, MINORU TAKANO, 

AMERICO UTUMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLFF MILANI DE CARVALHO 

- OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelos executados em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, 

§§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68156 Nr: 466-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 Processo nº 466-51.2010.811.0037 (Código 68156)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 40 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41769 Nr: 4211-78.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPREV COM MAT ELÉTRICOS SERV LTDA, 

ALBERTO GOMES DA SILVA, CIRO SIQUEIRA GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Processo nº 4211-78.2006.811.0037 (Código 41769)

Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, intime-se a parte exequente pessoalmente, através de 

seu representante legal, para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66621 Nr: 6417-60.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES, PEDRO POSPIEKA, EVANILDE GOMES 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº: 6417-60.2009.811.0086 (Código 66621)

Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono do requerido às fls. 

118/119. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intimem-se pessoalmente os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70504 Nr: 2813-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA SOUZA & VIANA LTDA, WILSON 

JOSE DE SOUZA, EDMILSON MOACIR VIANA, PRISCILA DE SOUZA 

WEITBRECHT, NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº 2813-57.2010.811.0037 (Código 70504)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 46 e determino a suspensão do feito por 90 
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(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41657 Nr: 4155-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Lourencette, JOAQUIM ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 Processo nº 4155-45.2006.811.0037 (Código 41657)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 85

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70513 Nr: 2822-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ADRIANA FARIAS DA SILVA, 

MARCIA ADRIANA FARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 Processo nº 2822-19.2010.811.0037 (Código 70513)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 52, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74578 Nr: 6897-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA 

LTDA-ME, José Adilson Alves de Souza, LUCIANO POLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 6897-04.2010.811.0037 (Código 74578)

Vistos.

Sobre a petição de fl. 109, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119465 Nr: 1874-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CANDIDO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 1874-72.2013.811.0037 (Código 119465)

Vistos.

O cálculo para a liquidação da sentença não demanda conhecimento 

técnico específico, apenas tempo e disposição para a conferência dos 

documentos inclusos nos autos, portanto, prescindível perícia contábil, 

razão pelo qual resta indeferido o pedido de fls. 268/269.

Sendo assim, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte o referido cálculo, bem como requeira o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162809 Nr: 1566-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS MACHRY - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1566-31.2016.811.0037 (Código 162809)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 51 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66708 Nr: 6501-61.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6501-2009.811.0037 (Código 66708)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 135-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente de fls. 128/130.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme requerido as fls. 128/130.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011471-89.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. FRISON & R. FRISON LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Expeça-se alvará do valor incontroverso do valor da sucumbência 

(R$ 3.111,63) ao advogado da parte reclamante, para zerar a conta. 

INTIMO a executada para depositar o saldo devedor remanescente (R$ 

117,11) no prazo de 5 dias, SOB PENA DE BLOQUEIO VIA BACENJUD. P. 

Leste-MT, 14 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILO PEDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003055-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILO PEDRO DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 11 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003051-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE TAVARES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 11 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003054-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIANE CRISTINA MOURA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 11 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106294 Nr: 5339-60.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA 

- OAB:8960 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02348363186, Rg: 1610107-3, Filiação: José Gonçalves de Oliveira Filho e 

Isabel de Lima Gomes (documento), data de nascimento: 01/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Mambore-PR, casado(a), operador, Telefone 

92826922. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, 

condenando SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

nas penas do art. 217-A c/c ao artigo 226, II, ambos do Código Penal, na 

forma da Lei 8.072/90.Da penaA pena prevista para o crime do art. 217-A 

do CP é de 8 a 15 anos de reclusão.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena base em 8 anos de reclusão.Agravo a pena 

em 6 meses, em decorrência da circunstância agravante prevista no art. 

art. 61, II, “f”, do Código Penal, vez que restou devidamente comprovado 

que o acusado cometeu o delito prevalecendo-se de relações 

domésticas.Outrossim, pelo exposto no art. 226, inciso II, do Código Penal, 

com o qual convivia como pai a época dos acontecimentos, aumento na 

metade, restando fixada em 12 anos e 9 meses de reclusão, pena esta 

que torno definitiva.Fixo o regime fechado para início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do Codigo Penal.Em relação à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o 

quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da 

norma contida no art. 44, I, do Código Penal.Deixo de condenar o réu à 

pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser 
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pobre na forma da lei.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Migueloncito dos 

Santos, digitei.

Primavera do Leste, 11 de maio de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 190432 Nr: 4032-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL REZENDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Intimo o advogado do acusado para apresentar o endereço atualizado de 

Mikael Rezende Costa, com fito de possibilitar sua intimação para 

audiência designada para o dia 18/06/2018, às 15:30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169120 Nr: 4821-94.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO MEDRADO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22578-O

 Autos código 169120

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da decisão que determinou a 

suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação 

formulada pelo acusado Carlos Antônio Medrado Bueno (fl. 27).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 27 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos comprovantes de residência fixa e 

do exercício de atividade licita (fls. 35/42).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 27, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 56 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

 Outrossim, indefiro o pedido ‘’c’’ de fl. 38, contudo, designo audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 03/09/2018 às 

14:10 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198558 Nr: 7935-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES LEVY TRINDADE SILVA, DIARKS 

MOREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB:MT 3.448

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 142898 Nr: 11756-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON 

ROGERIO CONSTANTINO, WELLINTON GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Lucyana Vieira de Mélo - 

OAB:OAB-PE 31.340

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204154 Nr: 1391-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEONES DO ROSARIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Código 204154

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204001 Nr: 1287-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CAMPOS SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660

 Código 204001

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204341 Nr: 1493-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cesário Mota - 

OAB:OAB-PR 18334-N

 Código 204341

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198278 Nr: 7821-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO REIS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201294 Nr: 9049-78.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM CLEY FERREIRA VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Código 201294

Vistos.

Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa do apenado tem 

razão quanto as suas alegações de fls. 60/66, posto que a guia que gerou 

o presente executivo de pena é idêntica à constante nos autos de código 

164394.

Assim, defiro o pedido supra, tornando sem efeito a decisão de fl. 57 e 

determino o cancelamento dos autos sob exame com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 10 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204701 Nr: 8689-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CANUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Autos código 204701

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 22.06.2018, às 15:40 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206915 Nr: 16948-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CARDOSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:OAB-GO 9889

 Autos código 206915

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 29/06 de 2018, às 14:10 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 1892-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 205209

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 29/06 de 2018, às 14:20 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171354 Nr: 5867-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA LUCIA DA SILVA SOUZA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, TELMA APARECIDA 

GUIMARÃES - OAB:

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 83 do CP, 

concedo o livramento condicional ao reeducando NARA LUCIA DA SILVA 

SOUZA DA SILVEIRA, devendo cumprir as seguintes condições, sob pena 

de revogação e desconsideração do período de prova (CP, art. 88 c/c 142 

da LEP):a) comprovar sua ocupação lícita, dentro de 30 dias;b) 

comparecer mensalmente em Juízo, até o dia 10 de cada mês para 

comprovar sua ocupação;c) não se mudar da Comarca de Primavera do 

Leste, sem autorização do Juízo;d) não mudar de residência sem 

comunicação ao Juízo.e) não freqüentar boates, prostíbulos e 

danceterias.Advirto que caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento 

em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na 

REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.Intime-se o 

reeducando para que compareça, à Secretaria da Vara Criminal desta 

Comarca para tomar ciência das condições ora impostas, no dia 

21.05.2018 às 17:30 horas.Serve a presente de carta de livramento 

condicional.Os autos permanecerão em cartório para fiscalização das 

condições impostas, até o término do cumprimento da pena em 

26.12.2019.Cumpridas as condições e transcorrido o referido prazo, 

manifeste-se o Ministério Público,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 126222 Nr: 8785-03.2013.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616/MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16369-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138857 Nr: 9597-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143758 Nr: 1518-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BREDA, JONAS COSTA FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RENATO 

SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159419 Nr: 148-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL VIEIRA, RODRIGO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65538 Nr: 5325-47.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - OAB:12537, EDUARDO 

GABRIEL - OAB:10967, JACKSON PELIZZARI - OAB:13.831, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 163751 Nr: 2106-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY MUNIZ CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 149145 Nr: 3924-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIBAS NABUCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 1741-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTINO FREIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 165594 Nr: 2944-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Alienação de Bens do Acusado->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIBAS NABUCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120200 Nr: 2675-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE QUEIROZ GOMES, CHAOANA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANTONIO ALVES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124089 Nr: 6656-25.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE QUEIROZ GOMES, CHAOANA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 149955 Nr: 4382-20.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENY DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado 403, § 3° do Código de Processo 

Penal. para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, 

nos termos do artigo

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 112256 Nr: 2728-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LUIS FRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 1860-30.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 09 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204341 Nr: 1493-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cesário Mota - 

OAB:OAB-PR 18334-N

 Código 204341

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204001 Nr: 1287-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CAMPOS SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660

 Código 204001

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204001 Nr: 1287-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CAMPOS SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kilza Giusti Galeski - 

OAB:8660

 Código 204001

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204154 Nr: 1391-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEONES DO ROSARIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Código 204154

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204341 Nr: 1493-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cesário Mota - 

OAB:OAB-PR 18334-N

 Código 204341

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2018-SORO EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EConsiderando que a 

servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, Gestora Judiciária da 

Secretaria da 3ª Vara Cível, usufruirá folga compensatória nos dias 24 e 

25/05/2018.RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora Cleusa Teresinha da 

Silva (matrícula 6369) – Técnica Judiciária, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 24 e 

25/05/2018, durante o afastamento da titular.   Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.   Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.Jacob SauerJuiz Diretor do 

Forotable

 PORTARIA N. 16/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, usufruirá folga 

compensatória nos dias 24 e 25/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Cleusa Teresinha da Silva (matrícula 6369) – 

Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 24 e 25/05/2018, durante o 

afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 191376 Nr: 4914-77.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4914-77.2018.811.0040 (código 191376)

Trata-se de pedido de restituição de valores referentes às guias nº 14730 

e 14731 vinculadas aos autos de Ação Monitoria movida por Sicredi Ouro 

Verde-MT em desfavor de Marcos Antônio Ferrari, alegando que os autos 

foram distribuído duas vezes, físico e eletrônico/PJE, foi certificado pela 

Gestora Judiciária que não há guias diferente acostadas aos autos (fls. 

03).

 Às fls. 02 a Distribuidora informa que não cabe restituição das guias 

14730 e 14731.

 Analisando atentamente o pedido e os documentos acostados verifico 

que não se trata de pagamento em duplicidade, uma vez que as guias 

14730 e 14731 referem-se ao pagamento de custas e taxas judiciais para 

distribuição da inicial física e também eletrônica/pje, como bem certificou a 
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Gestora Judiciária da 2ª Vara Cível deste juízo (fls.03), registro, ainda, que 

não se está diante de recolhimento indevido, em duplicidade ou a maior, 

logo, não há falar em restituição pela via administrativa.

 Destarte, dentro dos limites de atuação da Diretoria do Foro, indefiro o 

pedido de restituição formulado.

Intime-se o requerente.

Coma preclusão, arquive-se.

 Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000564-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN SIMISEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000564-29.2018.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: RAFAEL WILLIAN SIMISEN Vistos etc. Cuida-se de ação de 

alimentos gravídicos c/c pedido de alimentos provisórios ajuizada por 

STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS em desfavor de RAFAEL WILIAN 

SIMISEN, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, que veio acompanhada dos documentos de Id. 

11689844 e ss. Despacho inicial em Id. 11884775, fixando alimentos 

gravídicos à autora e determinando a citação do requerido. Entre um ato e 

outro, em Id. 12504804, as partes entabularam acordo com relação aos 

alimentos gravídicos, pugnando pela homologação e extinção do feito. 

Instado a manifestar-se, o Parquet opinou favoravelmente a homologação 

do acordo, Id. 12809747. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO, 

NO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Assim, ante a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, estando de acordo com os 

requisitos previstos na Lei nº 11.804/08, conforme também ratificado pelo 

agente ministerial, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma 

vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 10 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001765-90.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO, ambos 

devidamente qualificados, com fundamento no Decreto-lei n. 911/69, 

visando o bem móvel descrito na inicial. Entre um ato e outro, fora 

proferida sentença e, diante do pagamento da integralidade da dívida, 

revogou-se a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do 

bem à requerida (id. 10807784 – 22/11/2017). Certificou o trânsito em 

julgado da sentença (10/01/2018 – id. 11311438). Através do petitório 

datado de 19/01/2018 (id. 11412473), a demandada pugnou pela 

restituição do bem, o que foi deferido em id. 11735733 – 15/02/2018, 

advertindo a parte autora quanto a possibilidade de aplicação de multa, na 

forma do art. 77, §2º, do CPC. Logo adiante, em id. 11976542, datado de 

27/02/2018, o requerente informou que o bem não foi restituído em razão 

dos problemas mecânicos que surgiram após a apreensão, em 

decorrência do período que permaneceu parado, pugnando pela 

autorização da demandada para realização dos reparos. Juntou 

documentos de id. 11976556 e ss. A demandada requereu a aplicação da 

multa prevista no art. 77 do CPC, id. 12161371. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. De início, convém destacar a 

resistência do autor no cumprimento da ordem judicial, eis que não 

obstante a determinação para restituição do bem constante na sentença, a 

qual foi disponibilizada no DJE em 27/11/2017, o autor somente na data de 

27/02/2018 informou os supostos problemas apresentados pelo veículo. 

Ademais, válido mencionar ainda, que embora tenha afirmado que o bem 

apresentou problemas no motor e que seria necessária a autorização da 

demandada para realização dos reparos, não trouxe aos autos qualquer 

documento subscrito por profissional habilitado a fim de comprovar suas 

alegações, limitando-se a juntar imagens fotográficas. Dessa forma, com 

base no disposto no art. 77, inciso IV do CPC, APLICO multa de 20% (vinte 

por cento) do valor da causa, em desfavor do autor BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, que será revertida ao Fundo de Modernização do 

Poder Judiciário (art. 97 do CPC). No mais, CONCEDO prazo de 15 (quinze) 

dias para restituição do bem à requerida, fixando, desde já, multa diária de 

500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005991-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIECHER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA KURUDEZ CORDEIRO OAB - GO22033 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1005991-41.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

ação de indenização de perdas e danos (materiais e morais) por 

descumprimento contratual proposta por PLANTUN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES - EIRELI em desfavor de JOSÉ TIECHER, devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 10845827 e ss. Despacho 

inicial, id. 10882090. Devidamente citado, o demandado apresentou 

contestação em id. 11930491, oportunidade que alegou preliminarmente a 

incompetência do juízo, ao argumento de que houve eleição de foro, qual 

seja, Comarca de Monte Alegre do Piauí/PI. Juntou aos autos os 

documentos de id. 11930533 e ss. Impugnação à contestação, id. 

12357437. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, convém destacar que o documento 

encartado em id. 11630299 se refere a autos diversos, qual seja, n. 

1000099-13.2018.4.01.3603, razão pela qual DETERMINO o seu 

desentranhamento. Passo a análise da preliminar de incompetência, a qual 

entendo que merece acolhimento, conforme passo a expor. Com efeito, 

verifica-se que no contrato firmado entre as partes há cláusula expressa 

por meio da qual as partes elegeram o foro da Comarca de Monte Alegre 

do Piauí/PI para a resolução de controvérsias derivada do instrumento 

(cláusula nona – id. 10845836). Ademais, não se tratando de contrato de 

adesão e/ou regido pelo Código de Defesa do Consumidor, deve ser 

observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 63 

do CPC e da Súmula 335 do STF, a qual dispõe, in verbis: "É válida a 

cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato." 

Nesse sentido: Agravo de instrumento. Competência. Foro de eleição. 

Ausência de relação de consumo e de aparente abusividade na escolha 
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feita livremente pelas partes. Competência do foro eleito mantida. Agravo 

provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2058830-95.2018.8.26.0000 

COMARCA DE SÃO PAULO – relator: Soares Levada. Publicação: 

20/04/2018). Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência arguida 

pelo demandado e, DECLARO a incompetência desta Comarca de 

Sorriso/MT para processar e julgar a presente demanda e DETERMINANDO 

a remessa dos autos à Comarca de Monte Alegre do Piauí/PI. Após o 

trânsito em julgado da presente decisão, REMETAM-SE os autos ao juízo 

competente, com as baixas e anotações de praxe. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

14 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004833-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1004833-48.2017.8.11.0040. Sentença com resolução de mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de revisão contratual c.c. declaração de 

nulidade cláusulas contratuais e pedido de tutela antecipada ajuizada por 

MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, pelos fatos e fundamentos na exordial, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 9917278 e ss. Pela decisão 

proferida em id. 10192782, indeferiu-se o pedido de tutela antecipada, 

determinando-se a citação do demandado. Citado, o demandado 

apresentou contestação em id. 11416440, pugnando pela improcedência 

dos pedidos contidos na inicial, colacionando à contestação os 

documentos de id. 11416448 e ss. Deferiu-se a AJG pleiteada pelo autor e 

determinou a intimação do mesmo para se manifestar acerca da 

contestação, id. 12123795. Impugnação à contestação, id. 12524030. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, constata-se que a 

matéria questionada é meramente de direito e de cunho documental, sendo 

certo que os mesmos já se encontram nos autos, não sendo necessária 

dilação probatória, razão pela qual passo a julgar antecipadamente a lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Apenas para situar a questão, 

afirma o autor, em síntese, que firmou contrato de financiamento bancário, 

para a aquisição de bem móvel, porém, há cobrança indevida de ‘tarifa de 

cadastro’, seguro de proteção embutido no valor do financiamento, juros 

remuneratórios, além da capitalização de juros. Em razão disso, postula 

pela revisão do contrato para declarar a ilegalidade dos encargos 

supracitados, com a expurgação da cobrança indevida. Por sua vez, o 

demandado afirmando que sobre o contrato em tela não paira qualquer 

abusividade, que a taxa de juros se encontra dentro da média praticada 

pelo mercado e que é perfeitamente admitida a capitalização, sendo que, 

inclusive, fora pactuada. No mais, não havendo preliminares a serem 

apreciadas, passo a análise do mérito. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR In casu, observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, por 

revelar nítida relação de consumo, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, 

assim redigida: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras.” MÉRITO Relativamente à alegação da taxa de 

juros remuneratórios, o Superior Tribunal Federal, por meio da Súmula 

Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o 

§3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de 

juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de 

Lei Complementar. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou 

a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos 

seguintes termos: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” Com 

efeito, embora pareça não existir limitação à taxa de juros compensatórios, 

pode haver limitações, de acordo com o caso concreto, nas hipóteses de: 

a) ausência de contrato ou da fixação da taxa de juros e b) abusividade 

dos juros contratuais, comparados à taxa média de mercado. A primeira 

exceção se trata da ausência de contrato ou de previsão da taxa de juros. 

Inexistindo o contrato, ou não sendo juntado nos autos o contrato que deu 

origem ao empréstimo bancário, contendo as taxas aplicáveis, será fixada 

a taxa média de mercado, para as operações da mesma espécie, no 

mesmo período. Do mesmo modo, caso haja contrato nos autos, mas não 

haja previsão do quantum da taxa de juros, esta também será limitada à 

taxa média de mercado, salvo, em ambos os casos, se a taxa praticada 

pelo banco for mais vantajosa ao consumidor. Por outro lado, tendo sido 

juntado aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros 

remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a 

abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos 

que a taxa é excessivamente superior à média de mercado. Sobre o 

assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "A jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica 

a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não 

se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. 

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010). 

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, mais precisamente para 

o contrato apresentado em id. 9917278 é possível visualizar que foi 

pactuada a taxa de juros mensal de 1,75%, sendo certo que tal índice está 

abaixo da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o período e 

modalidade do contrato, a qual era de 1,89%. No ponto, resta pacífico na 

jurisprudência que somente “é abusiva a taxa de juros remuneratórios se 

fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” 

(TJMT - Ap, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014.) (destaquei), o que não é o caso dos autos. Portanto, não 

se vislumbro qualquer ilegalidade quanto às taxas de juros. Quanto à 

capitalização dos juros – anatocismo, para elucidar a questão em foco, 

convém colacionar o entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 

7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5º DA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA 

AFETA AO EG. STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência 

desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de 

juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da 

Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, 

qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre 

quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 

(...).5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ – 4ª T. AgRg no 

AREsp 567.110/MS. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015, DJe 

30/03/2015) Exala daí, portanto, que a capitalização é plenamente admitida, 

desde que pactuada, sendo certo que tal requisito está demonstrado no 

contrato (id. 9917278) que, em outras palavras, não se mostra ilegal. 

Quanto a taxa demonstrativa do custo efetivo total da operação (CET), a 

jurisprudência mais autorizada aponta que “é lícita a incidência do Custo 

Efetivo Total – CET, desde que haja previsão em contrato” (TJMT - Ap 

10608/2013, Desa. Serly Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, J. 

02/07/2014, P. 07/07/2014), sendo assim, ante expressa previsão no 

contrato em ID. 9917278, resta permitida sua incidência. No tocante à 

denominada tarifa de cadastro, igualmente não merece acolhida o pedido 

do autor, haja vista que restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo, a legitimidade da cobrança, desde 

que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir 

custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e 

sistemas, senão vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS 

REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 
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FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. (...). 8. Permanece legítima a 

estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, 

com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. (...). 11. Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido. (REsp. nº 1.255.573/RS, Rel. 

Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 28/08/2013, publicado em 

24/10/2013). Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - 

EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICAÇÃO DO CDC - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- CONTRATO DE ADESÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE 

EXCEDE A MÉDIA DE MERCADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A 

PATAMARES RAZOÁVEIS E PRATICADO PELAS FINANCEIRAS À ÉPOCA 

DA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMISSIBILIDADE - 

JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS EM 

TODOS OS CONTRATOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS - 

COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO - ADMISSIBILIDADE - COBRANÇA 

DA TARIFA DENOMINADA DESPESAS VINCULADAS Á CONCESSÃO DE 

CRÉDITO AFASTAMENTO - FALTA DE CLAREZA - CONTRATO DE 

SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO ADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Constatado que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em percentual 

exorbitante e muito aquém da taxa média de mercado praticada à época do 

pacto impõe-se a sua adequação. É admitida a capitalização de juros 

contratada. Os juros de mora devem ser de 1% ao mês para todos os 

contratos firmados entre as partes. É legal a cobrança da Tarifa de 

Cadastro. A cobrança de tarifa denominada "Despesas vinculadas à 

contratação" deve ser afastada especialmente por lhe faltar a clareza 

necessário acerca do que está sendo pago pelo consumidor. A repetição 

do indébito é admitida se após a realização do novo cálculo houver saldo 

em favor da Autora. (Ap 144597/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018) Portanto, no caso 

dos autos mostra-se perfeitamente cabível a cobrança da tarifa de 

cadastro, pois em total consonância com as disposições emanadas pelo 

Banco Central e pelo CMN. Relativamente ao seguro contratado igualmente 

não assiste razão ao requerente, pois a contratação de seguro de 

qualquer espécie para garantia de financiamento bancário, quando 

condição para a celebração do negócio, é admissível e não representa 

venda casada, já que se trata de mera premissa da transação comercial, a 

exemplo da exigência de outras garantias (reais ou fidejussórias). Válido 

destacar que a venda casada somente se caracteriza se o agente 

financeiro exigir que o seguro seja realizado por seguradora por ele 

indicada, o que não é a hipótese dos autos em tela, eis que o autor em 

nenhum momento menciona ter indicado ou desejado que outra fosse a 

companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da 

contratação. Nesse sentido, colaciono o julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO - 

CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO 

RECURSO - AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - 

CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - TARIFA DE CADASTRO - SEGURO - 

LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA ISOLADA E 

LIMITADA À TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA - 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - MORA AFASTADA - 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O 

RECURSO DO BANCO. (...) A contratação do Seguro do bem financiado, 

no caso, acarreta segurança para os contratantes e não é capaz de 

redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na 

ilegalidade da sua cobrança. (...). (TJ/MT - Ap, 38307/2013, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

23/04/2014, Data da publicação no DJE 28/04/2014). Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor nas custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo códex, porém, 

SUSPENSA a exigibilidade, vez que beneficiário de AJG. P.R.I.C. 

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALVA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Autos n. 1000428-32.2018.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. restituição do 

bem e danos morais promovida por ROSENALVA DA SILVA E SILVA em 

desfavor de SILVANO FERREIRA DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 11592849 e ss. 

Pela decisão proferida em id. 11899639, determinou-se a emenda da 

exordial, a fim de que a autora indicasse o quantum pretendido a títulos de 

danos morais, atendendo o disposto no art. 292, inciso V, do CPC e, 

consequentemente, retificasse o valor atribuído à causa. Em id. 12321400, 

a autora limitou-se a indicar o valor do dano material pretendido, deixando, 

contudo, de atender a determinação acima exarada. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do 

breve relato acima, se tem que, determinado a parte autora a emenda da 

inicial, não obstante tenha sido devidamente intimada, deixou de atender o 

comando judicial (id. 11899639), de modo que, o indeferimento da inicial 

com a consequente extinção do processo é medida que se impõe. Por 

oportuno, anoto que, o indeferimento da petição inicial e, posterior extinção 

do processo sem resolução do mérito, não está condicionado à intimação 

pessoal da parte autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não traz 

insculpido em seu bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais 

que dos autos consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil. CUSTAS, se houver, pelo autor. HONORÁRIOS 

advocatícios indevidos. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 14 de Maio 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002543-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO STREMEL OAB - PR42999 (ADVOGADO)

SOLANGE DO ROCIO CRUZARA OAB - PR41372 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAIRA RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002543-94.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante 

informado pela exequente em id. 13042464, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT., 11 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO SANTOS MOURA (REQUERIDO)

 

1000061-08.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002066-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA RAQUEL DE LIMA (REQUERIDO)

 

1002066-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000845-19.2017.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE, nesta data, da 

v. decisão de id. 12999841, a qual anulou a sentença prolatada em id. 

9398477. No mais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dra. 

ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada para designação de 

data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004851-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBERO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1004851-69.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por JOSÉ LIBERO DE LIMA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o 

recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, em razão de acidente automobilístico. Despacho inicial, id. 

10175005. Pedido de habilitação do patrono da parte de demandada (id. 

12408908 e ss.). A contestação se acha encartada em id. 12530596, 

oportunidade que arguiu preliminarmente, a ausência dos requisitos para 

recebimento do seguro em razão do não pagamento do prêmio. No mérito, 

pugna pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

12604995. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, verifico a existência de preliminar de 

mérito a ser analisada, assim, passo a examiná-la pormenorizadamente. 

DA FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO Em que pese os argumentos da 

parte demandada, entendo que os mesmos não merecem amparo, eis que 

consoante dispõe a Súmula 257 do STJ ‘A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização.’ Nesse sentido, o STJ e o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso já decidiram: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO 

OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido” (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR 

INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – APLICAÇÃO DA SUMULA N.º 257 DO STJ – 

INCONFORMIDADE QUE NÃO PROSPERA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO 

CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO 

EXPLICITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não 

constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos 
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da Súmula 257 do STJ. Incabível a condenação às penas da litigância de 

má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol 

taxativo do art. 80 do CPC/15. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao 

julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente 

fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 

2º, do art. 85, do CPC/15. O prequestionamento para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há 

necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o 

acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida 

fundamentação” (Ap 47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 

21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017). Pelo exposto, REJEITO a 

preliminar em tela. Ademais, não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, 

conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do 

Juízo o Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002118-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CLLRISTIAN CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002118-67.2016.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 12286319, a demandada impugnou a proposta de honorários 

apresentada em id. 12104239, notadamente em relação ao valor 

apresentado, qual seja, de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 

aduzindo que se encontrava exacerbado. Instado a se manifestar, o 

expert ratificou o valor dos honorários. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sem delongas, in casu, 

entendo que a impugnação não merece acolhida, conforme passo a expor. 

Como se sabe, os honorários periciais devem ser fixados observando-se 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem se olvidar a 

complexidade e o objeto da prova técnica, o lugar de execução, bem como 

o tempo a ser dispensado pelo expert. Compulsando os autos, verifica-se 

que a proposta apresentada pelo perito delimitou o trabalho a ser realizado 

de forma pormenorizada (id. 12104239). Por outro lado, as razões da 

impugnante/requerida se encontram desacompanhadas de qualquer 

elemento comprobatório que indique a exorbitância da verba honorária 

fixada. Com efeito, a demandada limita-se a afirmar que se trata de valor 

exorbitante, sem impugnar objetivamente os critérios utilizados pelo expert 

para chegar ao valor proposto, razão pela qual a impugnação não merece 

acolhida. Por oportuno, seguem os julgados abaixo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - 

DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O VALOR DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - IMPUGNAÇÃO PELO 

RÉU DO VALOR HOMOLOGADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA PERITA 

PARA CHEGAR AO VALOR PROPOSTO - MERA COMPARAÇÃO COM 

OUTROS JULGADOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. ” (TJPR - 14ª C.Cível - AI - 

1374546-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Rel.: José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - J. 16.09.2015) (grifos 

acrescidos) DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente 

recurso de agravo de instrumento, conforme fundamentação. EMENTA: 

DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - 

DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - VERBA HONORÁRIA QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO 

PERITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS CRITÉRIOS 

UTILIZADOS PARA SE CHEGAR AO VALOR PROPOSTO - REDUÇÃO 

INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Valor fixado a título 

de honorários periciais que observa os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, além de se mostrar compatível com a complexidade, o 

lugar e o tempo de execução da prova técnica. 2. Razões do recurso que 

se limitam a alegações genéricas, posto que o recorrente não impugnou de 

forma objetiva os critérios utilizados pelo expert para arbitrar a verba 

honorária. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1402686-7 - União da Vitória - Rel.: 

Ademir Ribeiro Richter - Unânime - - J. 18.11.2015) Por todo o exposto, 

REJEITO a impugnação apresentada em id. 12286319 e, por conseguinte, 

HOMOLOGO o valor dos honorários apresentados em id. 12104239, 

DETERMINANDO que a demandada junte aos autos comprovante de 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 11 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003521-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO MATARUCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003521-37.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por JOÃO APARECIDO MATARURA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. Despacho 

inicial, id. 9246144. A contestação se acha encartada em id. 10215874. Na 

ocasião, a requerida pugnou pela retificação da autuação, a fim de que 

passe a constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Ainda, impugnou os documentos juntados pelo autor, bem 

como requereu a extinção do feito em razão do não pagamento do seguro. 

No mérito, pugna pela improcedência da demanda. Juntou os documentos 

de id. 10215884 e ss. Impugnação à contestação, id. 12453314. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De início, DEFIRO a retificação da autuação, conforme requerido 

pela demandada, a fim que passe a constar como SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. No mais, verifico a existência 
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de preliminar de mérito a ser analisada, assim, passo a examiná-la 

pormenorizadamente. DA FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO Em que 

pese os argumentos da parte demandada, entendo que os mesmos não 

merecem amparo, eis que consoante dispõe a Súmula 257 do STJ ‘A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização.’ Nesse sentido, o STJ 

e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiram: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 

8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido” 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – 

APLICAÇÃO DA SUMULA N.º 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE NÃO 

PROSPERA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - 

APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo 

para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Súmula 257 

do STJ. Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando 

não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do 

CPC/15. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em 

conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o 

percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15. O 

prequestionamento para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão 

colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie 

integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação” (Ap 

47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA,TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). Pelo exposto, REJEITO a preliminar em tela. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dra. 

ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada para designação de 

data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

10 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001157-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (RÉU)

 

Autos n. 1001157-92.2017.8.11.0040 Vistos etc. Através do petitório de 

id. 12371088, a parte autora justifica sua ausência na sessão de 

mediação, informa o atual endereço da demandada e pugna pela citação 

por hora certa desta. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A citação por hora certa 

deve obedecer aos requisitos contidos no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe o seguinte: Art. 252. Quando, por 2 (duas) 

vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar. In casu, não obstante os argumentos da parte autora, 

analisando a certidão encartada em id. 11778134, entendo que não restou 

demonstrada a suspeita de ocultação da demandada, razão pela qual, 

INDEFIRO o pedido de citação por hora certa. Desta feita, INTIME-SE a 

autora para requerer o que entender de direito, declinando o atual 

endereço da demandada para fins de citação. Após, DETERMINO seja 

providenciada a redesignação da sessão de mediação, expedindo-se o 

necessário à citação e intimação da requerida. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 10 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003259-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BELARDES ZIMERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003259-87.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARIA HELENA BELARDES ZIMERMANN em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 8686331 e ss. Despacho inicial, id. 

8764892. A contestação se acha encartada em id. 9632212. Na ocasião, a 

requerida pugnou pela retificação da autuação, a fim de que passe a 

constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Ainda, arguiu preliminarmente a ausência de interesse de agir em 

razão da falta do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

9632215 e ss. Impugnação à contestação, id. 12311579. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, 

DEFIRO a retificação da autuação, conforme requerido pela demandada, a 

fim que passe a constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. No mais, verifico a existência de preliminar de mérito 

a ser analisada, assim, passo a examiná-las pormenorizadamente. DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo. Em 

que pese tal alegação, entendo que a preliminar em rela não merece 

acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha declarado 
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posicionamento em sentido contrário em outras demandas, frente ao 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela parte 

demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Nestes 

termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo o DR. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

10 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004702-73.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA, 

EDUARDO ALMEIDA BRAGA, ENZO GABRIEL ALMEIDA BRAGA 

REQUERIDO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL Vistos etc. Compulsando os autos, 

constata-se a ausência de documento essencial a demanda, qual seja a 

certidão de óbito do de cujus Erizandro Neves Braga, assim, INTIME-SE a 

parte autora para que apresente referida certidão, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. Sorriso/MT, 14 

de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002381-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES OAB - PR61515 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002381-31.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP RÉU: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Vistos etc. 

Inicialmente, quanto a AJG pugnada, INDEFIRO o pedido, tendo em vista 

que a incapacidade alegada pela requerente é momentânea, entretanto, 

PERMITO o recolhimento das custas processuais ao final da demanda, 

uma vez que restou demonstrada sua condição de vulnerabilidade atual 

através dos documentos acostados a inicial, consoante previsão do art. 

456 da CNGC. Por conseguinte, RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. No mais, compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória 

proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte autora 

visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial respectivo, além 

do que, a petição inicial encontra-se devidamente instruída. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre 

o valor da causa. Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou 

não havendo oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o 

título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002381-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES OAB - PR61515 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (RÉU)

 

1002381-31.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 
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Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002196-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ADRIANE GABE (RÉU)

JULIANO DO AMARAL (RÉU)

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

1002196-90.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002460-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE LUIS MINGHELLI (REQUERIDO)

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI (REQUERIDO)

 

1002460-10.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HERNANDEZ MARQUES OAB - RS48104 (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001921-44.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002486-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MENDES FONSECA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002486-08.2018.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, 

a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, 

conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Após, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge, se caso for, o 

terceiro garantidor, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 

835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de 

penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde 

logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no 

prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 

1º do CPC). Por fim, DEFIRO os benefícios da AJG pleiteado na exordial, 

salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR REOLON (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

MARIA SALETE BAMPI (EXECUTADO)

FIORINDO LUIZ DAL BEM (EXECUTADO)

SALETE GOBBI REOLON (EXECUTADO)

ADEMIR BAMPI (EXECUTADO)

ANGELO BOTTEGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002253-11.2018.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: FIORINDO LUIZ DAL BEM, VALDIR PEDRO DAL BEM, 

ANGELO BOTTEGA, ADEMIR BAMPI, MARIA SALETE BAMPI, CLAIR 

REOLON, SALETE GOBBI REOLON Autos n. 1002253-11.2018.8.11.0040. 

Vistos etc. De pronto, analisando detidamente o feito, observo que não se 

acha nos autos o comprovante de recolhimento da guia relativa as custas 

e taxa judiciária. Desta feita, em consonância com o disposto no 

Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 10 de 

maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38815 Nr: 1710-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL - 

OAB:351233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre o seguinte bem: "IMÓVEL 

RURAL caracterizado como Lote n.º 65 do Loteamento Tropical, situado no 

município de Sorriso/MT, com área de 660,70 há (seiscentos e sessenta 

hectares e setenta ares), devidamente matriculado no CRI de Sorriso sob 

nº 1.497, de propriedade dos executados".

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO da esposa do devedor, da 

penhora realizada nos autos, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 189424 Nr: 3762-91.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JOSE DE ARAUJO - 

OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 3728-92.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTINO HIGINO DA COSTA, ELIZENE GOMES SILVA 

HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53503 Nr: 3827-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS, ALINE APARECIDA 

ARENA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre os seguintes bens: 

"AUTOMOVEL: Placa AGZ 1295, Ano Fabricação 1997, Ano Modelo 1997, 

Chassi 9BWZZZ377VP539474, Marca/Modelo VW/GOL MI de de 

propriedade do executado ELTON PIRES MARTINS, CPF. 982.738.250-00 E 

AUTOMOVEL: Placa EEO 6898, Ano Fabricação 2008, Ano Modelo 2008, 

Chassi 3GNDL63748S707523, Marca/Modelo I/GM CAPTIVA SPORT AWD 

de propriedade da executada ALINE AP. ARENA C. PIRES MARTINS, CPF. 

002.777.611-58"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57432 Nr: 1253-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMENTO TOCANTINS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre os seguintes bens: 

"AUTOMOVEL: Placa NJU 9209, Ano Fabricação 2007, Ano Modelo 2007, 

Chassi LXSYCKLY971509251, Marca/Modelo I/DAYANG DY150 GY, 

AUTOMOVEL: Placa CRH 5207, Ano Fabricação 1998, Ano Modelo 1999, 

Chassi 8AG246REXWA106061, Marca/Modelo IMP/GM GRAND BLAZER 

DLX, de propriedade do executado ADRIANO MATTANA, CPF 

650.297.390-68".

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27218 Nr: 1733-25.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

BRUNA ERGANG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047/O, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre os seguintes bens: 

"AUTOMOVEL: Placa AKL 0647, Ano Fabricação 2002, Ano Modelo 2003, 

Chassi 9BG138CC03C401499, Marca/Modelo GM/S10 DLX 2.8 D, 

AUTOMOVEL: Placa CXA 7754, Ano Fabricação 1983, Ano Modelo 1984, 

Chassi 9BG5653BXEC000113, Marca/Modelo GM/CHEVROLET e 

MOTOCICLETA: Placa QBM 0132, Ano Fabricação 2014, Ano Modelo 2015, 

Chassi 9C2JC4830FR030885, Marca/Modelo HONDA/BIZ 125 EX”, de 

propriedade do executado EDUARDO CRISDTIANO OSSUCHI, CPF 

019.926.409-04".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148474 Nr: 3308-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO SCARSINSKI, ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI, SOLISMAR ELOI 

BERLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados de avalição e intimação, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 289 Nr: 548-30.1997.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B/MT, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, JOSÉ COSTA NETO - OAB:5052/GO, MARCIO DE 

SOUZA - OAB:13348/GO-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre o seguinte bem: "LOTE 

INDUSTRIAL sob o nº 01 da quadra 19 situado no Loteamento Industrial- 

Primeira Etapa, na cidade de Sorriso/MT, com área de 2.000,00m² (dois mil 

metros quadrados) devidamente matriculado no CRI de Sorriso sob o nº 

1451 em nome do executado COOASOL-COOPERATIVA AGRÍCOLA 

MISTA DE SORRISO LTDA".

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, comprovar os autos a averbação da 

penhora às margens da matricula do imóvel penhorado nos termos do Art. 

844 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21495 Nr: 1740-51.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR OSSOCHI, ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre os seguintes bens: "1) 

Placa: JYZ 1922, Ano Fabricação:2000, Ano/Modelo 2000, Chassi 

9BD158018Y4116519, Marca/Modelo FIAT/UNO MILLE EX; 2) Placa: JZM 

2998, Ano Fabricação 1998, Ano Modelo 1999, Chassi 

9BWZZZ377WP601134, Marca/Modelo VW/GOL SPECIAL; 3) Placa: JYS 

0305, Ano Fabricação 1998, Ano Modelo 1998, Chassi 

9ADC1693WWM138146, Marca/Modelo REB/RANDON SR CT PL; 4) Placa: 

JYM 3255, Ano Fabricação 1997, Ano Modelo 1997, Chassi 

9C2JC250VVR124811, Marca/Modelo HONDA/CG 125 TITAN; 5) Placa: 

AGO 7037, Ano Fabricação 1996, Ano Modelo 1996, Chassi 

9BFZZZ554TB951841, Marca/Modelo FORD/PAMPA L; 6) Placa: JYE 3281, 

Ano Fabricação 1994, Ano Modelo 1995, Chassi 9BWZZZ30ZRT140689, 

Marca/Modelo VW/GOL 1000; 7) Placa: KOZ 0150, Ano Fabricação 199, 

Ano Modelo 1994, Chassi 9BFZZZ55ZRB907031, Marca/Modelo 

FORD/PAMPA L; 8) Placa: JXZ 8247, Ano Fabricação 1992, Ano Modelo 

1992, Chassi 9BD146000N3857598, Marca/Modelo, FIAT/UNO MILLE; 9) 

Placa: JYD 0568, Ano Fabricação 1986, Ano Modelo 1986, Chassi 

9BWZZZ11ZGP038961, Marca/Modelo VW/FUSCA, de propriedade da 

executada EXTRA EQUIP.E EXP.LTDA, CPF/CNPJ 26.550.1860/000".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 4286-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA XAVIER DOS REIS JUSTIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUSTIMINIANO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

INVENTARIANTE, para no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir na íntegra a 

decisão prolatada à fl. 166, notadamente com relação à comprovação de 

recolhimento do ITCD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35030 Nr: 4145-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÂBS, NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - OAB:22.229-A, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57225 Nr: 1055-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131049 Nr: 5898-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PIRES PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134998 Nr: 7952-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY RIBEIRO ARAUJO, JACIR LAUREANO 

MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138748 Nr: 10019-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148706 Nr: 3440-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, CLÉSIO DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO 

DEPOSITÁRIO FIEL, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 3169-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 
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Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, DANIEL HENRIQUE MELO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, PAULO HENRIQUE TAKESHI 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148706 Nr: 3440-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, CLÉSIO DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que o endereço do executado constante nos autos é 

insuficiente para expedição de carta com AR.

CERTIFICO ainda para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de PARAGOMINAS-MA, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 4086-62.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA CAMERO GAZINEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13.131

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44523 Nr: 1530-58.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA SUZY FERREIRA 

FREDERICO - OAB:10307/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA SUZY FERREIRA 

FREDERICO - OAB:10307/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103231 Nr: 6228-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 1839-69.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96417 Nr: 8367-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36385 Nr: 5501-22.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIMAR GURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre o seguinte bem: 

"MOTOCICLETA: Placa LWA1301, Ano Fabricação 1998, Ano Modelo 

1999, Chassi 9C2JC250XWR096063, Marca/Modelo HONDA/CG 125 

TITAN, de propriedade do executado EDSON ARAUJO CPF n.º 

248.833.954-72".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 139-39.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105019 Nr: 8091-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAELLA DE ABREU MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126600 Nr: 3374-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 2862-65.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GELCI FRITSCH, VALTER CORREIA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Parte 

REQUERENTE para no PRAZO de 15 (QUINZE) dias, apresentar memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109650 Nr: 1964-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTARANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, NERI 

ZANATTA, JAIR ERCILIO SCHWANTES, NOELI TEREZINHA ZANATTA 

SCHWANTES, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA, ARLI ZANATTA, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, ELIANA DANIELI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar Certidão para fins do Artigo 844, 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5785 Nr: 1294-24.1999.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8.350/MT, GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO - OAB:7.005-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 62043 Nr: 5335-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO, FERNANDO LUIZ 

MARCHIORO, VILSON MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE LIMA 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 
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OAB:144880/SP, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85999 Nr: 5401-91.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:MG/82.651, ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - OAB:233418/SP, 

ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26.264/SP, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:15484, GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:30023/DF, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 6543-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MAYER, DIRSON MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140621 Nr: 10907-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47063 Nr: 3984-11.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSÍDIO BONAVIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, recolher os emolumentos necessários à 

expedição da certidão para habilitração de crédito, nos termos da decisão 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 415-65.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre o seguinte bem: 

"VEÍCULO MARCA/MODELO: LIFAN X60 SR, PLACA QBX-4767, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2014/2015, CHASSI 9UK64ED54F0088154” de 

propriedade do(s) executado(s) NEREU JOSÉ SANINI".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136792 Nr: 8942-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA OLIVEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/SP 206.339
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, informar o endereço atualizado da parte 

devedora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 5116-69.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A, ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

(ETE), TELEMONT ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALACATEL - 

LUCENT BRASIL S/A, CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA 

JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:20604-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:MT 14.099, CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - 

OAB:18780O, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL 

CHAVES - OAB:257.874, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, MARCIA ISABEL 

HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, NELSON JOSÉ GASPARELLO - 

OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as partes, para 

no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre eventual prova 

pericial, bem como apresentarem rol de testemunhas, art. 357, § 3º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 1954-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos que recaiu sobre o seguinte bem: "Veículo: 

Placa HQG 9272, Ano Fabricação 1973, Ano Modelo 1973,Chassi 

1201100586REM, Marca/Modelo FNM/210, de propriedade do executado 

JOSE MARTINS PINH, CPF 544.650.798-34".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82242 Nr: 1118-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA DEORR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI - 

OAB:6.735, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119/MT, SORAYA 

CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2057 Nr: 107-83.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram)parcialmente positiva, 

sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 4863-52.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPORTA COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIANO BEVILÁQUA, MAUÁ CONSULTORIA, 

CORRETORA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MÁRLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:53.261/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, 

LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8212/MT, PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 347-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55950 Nr: 49-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEIDA LIANE BUTTINI - 

OAB:164.835, MARCELO AUGUSTO M. COELHO - OAB:OAB/SP260025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD E BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115116 Nr: 6443-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD E BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120748 Nr: 9744-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FLORES FABRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI - OAB:9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou inidicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD E BACEN-JUD restou(ram) 

infrutifera(s), sob pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 

921, inciso III, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50961 Nr: 1194-20.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADORE BIDOIA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO POÇOS ARTESIANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91472 Nr: 3198-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124273 Nr: 1987-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A- DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO 

CARMO VELASCO HIGINO LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136640 Nr: 8842-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE OLIVEIRA SOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA SOTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca do 

Laudo Pericial de fl(s). 74/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95646 Nr: 7535-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MARIA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de INTIMAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22268 Nr: 2487-98.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BENTO REINEIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, GABRIELA ZIBETTI - OAB:155358-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94749 Nr: 6511-91.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE NERVO MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO KASSNER - 

OAB:12887-E, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10823, DYOGO 

COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103927 Nr: 6968-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112709 Nr: 4539-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON LUIZ BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

SORRISO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 3806-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41507 Nr: 4308-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 
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OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42765 Nr: 5546-89.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCONCEIÇÃO LTDA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 407 Nr: 843-67.1997.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OSMAR SCANDELAI, LUIZ CARLOS JAMBERS, 

PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, 

JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA 

APARECIDA JAMBERS, EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 

MARCHINI JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO 

JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, NOELI 

IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113392 Nr: 5085-73.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA FRAUZINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - 

OAB:8.270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, MARISTELLA DE 

FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132/RJ, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138793 Nr: 10041-98.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. HARTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNILSA ALMEIDA COSTA - 

OAB:OAB/ 19471, OLIANE RASPINI - OAB:OAB/ 14330, ROBERTA W. 

BARALDI - OAB:OAB/ 14381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE BORGES DE 

BARROS - OAB:70.437

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48477 Nr: 5438-26.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR STEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de Avaliação, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102108 Nr: 5035-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEREZINHA SCHMATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEMAR EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROSÂNGELA HIPÓLITO DA LUZ - OAB:17.201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 
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no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134184 Nr: 7562-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI FERREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA SINOP (LOJA HYUNDAY), HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, Fernada Andriguetti - OAB:23897/O, FRANCIELI 

APARECIDA DE MELLO - OAB:18497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ SECCHI - 

OAB:OAB/SP 285385, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:20.283/RJ, ELEXANDRA BETHÂNIA FRAJADO DE SOUZA - 

OAB:18.705, GUSTAVO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS - 

OAB:180384/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8014, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 Autos n. 7562-35.2015.811.0040 – Código: 134184.

 Vistos etc.

 Diante do teor das certidões encartadas às fls. 224/225, INTIME-SE o 

autor, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, efetuando o 

pagamento dos valores relativos aos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.

 Depositado o valor dos honorários, prossiga no cumprimento das 

determinações pretéritas.

 Por outro lado, m caso de inércia, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83907 Nr: 3036-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VALERIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - 

OAB:246.397, EDUARDO ONO TERASHIMA - OAB:257.225, JOSEPH 

HARRY E. GAILLARDETZ NETO - OAB:392.012, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, 

devendo as partes serem intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir 

o impedimento ou a suspeição da perita (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC).Apresentados os quesitos, INTIME-SE a perita para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do CPC).Indicados os honorários, INTIMEM-SE as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do CPC.Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, INTIME-SE a executada que 

pugnou pela prova (art. 95, do CPC), a recolher o valor, no prazo de 05 

dias, sob pena de preclusão, consistindo a perícia na cessação da 

incapacidade do exequente.Recolhido o valor dos honorários e 

apresentados os documentos, INTIME-SE a perita a indicar data, hora e 

local da realização, no prazo de 15 dias, INTIMANDO-SE as partes (art. 

474, do CPC).Deverá a Sra. Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 

466, §2º, do CPC.Realizada a perícia, JUNTE-SE o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do CPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, 

MANIFESTEM-SE as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT., 14 de Maio 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137990 Nr: 9637-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UIECDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e sem mais delongas, julgo totalmente improcedente o pedido de 

reintegração de posse formulado na inicial e, via de consequência, extingo 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% sobre o valor 

atribuído à causa, na forma do art. 85, § 3º do CPC.Transitada em julgado 

a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC, 

providenciando a prévia reclassificação dos autos.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86000 Nr: 5402-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 8212-87.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE PAULA GEGENBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PATRICK GREFF, ADRIANA LUISA 

MAZZONETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi designado o dia 22/08/2018, às 08:45 horas, no Fórum desta Comarca 
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de Sorriso/MT, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128823 Nr: 4664-49.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE MENEGOL - OAB:, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Autos n. 4664-49.2015.811.0040 – Código: 128823.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da parte autora à fl. 119, HOMOLOGO a desistência 

com relação ao depoimento pessoal do autor e, DECLARO encerrada a 

instrução do presente feito.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem razões finais, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS para prolação de sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85781 Nr: 5156-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5156-80.2011.811.0040 – Código: 85781.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da 

Vara que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário à citação do demandado.

 Por outro lado, restando inexitosa a busca, INTIME-SE o autor para 

requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146479 Nr: 2221-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONEO SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Autos n. 2221-91.2016.811.0040 – Código Apolo: 146479.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por PRONEO – SERVIÇOS 

DE NEONATOLOGIA LTDA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de fls. 09/34.

 Entre um ato e outro, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a extinção do 

feito (fls. 296/297).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Presentes os requisitos autorizadores e, estando às partes devidamente 

representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes PRONEO – 

SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA LTDA e INSTITUTO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, constante às fls. 

296/297, que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta 

seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 ISENTO as partes do recolhimento das custas finais, na forma do art. 90, 

§3º, do CPC.

 P.R.I.C.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás 

de liberação dos valores depositados junto a Conta Única e vinculados ao 

presente feito.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de 

estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87927 Nr: 7455-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BIOMATRIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, Emile Aparecida Martins e Souza - OAB:, IEDA 

MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP, JOSÉ LUIZ HENRIQUE - 

OAB:122.925/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO 

DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1057-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Autos n. 1057-04.2010.811.0040 – Código Apolo: 57227.

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação dos exequentes às fls. 345/346, os mesmos 

não atenderam satisfatoriamente o comando judicial de fl. 341, eis que não 
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efetuaram a dedução da quantia depositada pelo executado (fl. 339).

 Assim, INTIMEM-SE os exequentes para cumprirem integralmente a 

decisão de fl. 341.

 No mais, diante dos argumentos apresentados, DEFIRO o pedido de 

dilação do prazo requerido pelo executado à fl. 342.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83974 Nr: 3116-28.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR COELHO 

PALLONE - OAB:16004/PR, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA 

LOPES - OAB:18326/O, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.INTIMEM-SE as partes.Oportunamente, formalizados os recursos 

de apelação, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, 

com as nossas homenagens e anotações de praxe.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 14 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181460 Nr: 9946-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEC, DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada às fls. 

27-121.Ademais, diante da divergência entre as partes com relação ao 

valor devido, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para 

elaboração de cálculo, observando-se a decisão acostada às fls. 

09-16.Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

acerca do cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que a inércia 

será entendida como concordância tácita.Em seguida, CONCLUSOS. Sem 

prejuízo, ante o noticiado pela exequente às fls. 160, CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara acerca do julgamento do Recurso de Apelação e 

respectivo trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de cód. 

98860.Por fim, ante a pendência de cálculo pela Contadoria Judicial, 

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial a exequente APENAS DA 

QUANTIA INCONTROVERSA indicada pelo executado (fl. 37), observando 

os dados bancários indicados à fl. 160.Às providências.Sorriso/MT., 14 de 

Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118965 Nr: 9304-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANTIN DE 

ALBUQUERQUE - OAB:26368-PR, LUANA LISBOA ROSA - OAB:16301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a justificatriva apresentada pelo 

devedor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102445 Nr: 5371-85.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BONIN NATH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.Pois bem. In casu, sem 

delongas, entendo que os embargados apresentados merece provimento, 

eis que de fato a sentença proferida foi omissa com relação ao 

levantamento dos valores depositados judicialmente pela ora 

embargante.Pelo exposto, RECEBO e ACOLHO PARCIALMENTE os 

embargos de declaração apresentados por ELIANE BONIN NATH para 

sanar a omissão apontada e, consequentemente, DETERMINAR o 

levantamento dos valores depositados judicialmente em favor autora, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

14 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97888 Nr: 390-13.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE DA SILVA LOBATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518, FERNANDO MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 

7.603/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal, informar endereço atualizado nos autos, 

a fim de possibilitar a realização de estudo social.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174524 Nr: 5896-28.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS LUIS COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8.535-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n. 5896-28.2017.811.0040 - Código Apolo: 174524.

 Vistos etc.

 Considerando que as partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 

de Agosto de 2018, às 16 h 00min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143261 Nr: 406-59.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 INTIME-SE o perito para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de 

honorários periciais, currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

CPC).Indicados os honorários, INTIMEM-SE as partes para os fins do artigo 

465, §3º, do NCPC.Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, INTIME-SE a requerida que pugnou pela prova (art. 95, do CPC), 

a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, 

consistindo a perícia na análise do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando, expressamente, a veracidade ou não da assinatura do autor no 

referido documento, devendo a requerida apresentar todos os 

documentos necessários à realização da perícia na Secretaria da Vara, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do disposto no artigo 

400, do CPC.Recolhido o valor dos honorários e apresentados os 

documentos, INTIME-SE o perito a indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, INTIMANDO-SE as partes (art. 474, do CPC).Deverá o 

Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do CPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

JUNTE-SE o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do CPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, MANIFESTEM-SE as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190748 Nr: 4561-37.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDM, ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA CHEREGATI SANCHES 

- OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4561-37.2018.811.0040 - Código. 190748

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 11 de Julho de 2018, 

às 13h30min.

 INTIME-SE.

 COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120527 Nr: 9606-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

procedimento, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do casal: DIENE 

CÂNDIDO DE RESENDE BORGES e PAULO CESAR DE MEDEIROS BORGES, 

anotando que a requerida voltará a usar o nome de solteira, a saber: 

DIENE CÂNDIDO DE RESENDE.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes. Oportunamente, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124825 Nr: 2265-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS DE ALMEIDA ZULIM (ZULIN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2265-47.2015.811.0040 – Código: 124825.

 Vistos etc.

 Com relação ao requerimento constante no item ‘a’ do petitório de fl. 69, 

resta prejudicada a sua análise, eis que a providencia já foi deferida à fl. 

61. Assim, determino a Secretaria da Vara o cumprimento da 

determinação.

 Quanto ao item ‘b’, anoto que este juízo não tem acesso a ferramenta ali 

mencionada, razão pela qual resta prejudicado.

 Por fim, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade do executado, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41279 Nr: 4095-29.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B
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 Autos nº 4095-29.2007.811.0040 - Código. 41279.

Vistos etc.

 DETERMINO à Secretaria que proceda com a inclusão da exequente 

MACROFÉRTIL no polo ativo da demanda conforme petitório de fls. 

294-296, item de nº 1.

No mais, quanto ao pedido constante no item de nº 2, constata-se que o 

executado já fora devidamente intimado através de seu procurador 

constituído nos autos quando do recebimento do cumprimento de 

sentença, assim, INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

Às providências.

Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 2455-59.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, lhes dando PROVIMENTO, razão 

pela qual REVOGO a decisão de fl. 111.Ademais, eis que decorrido o 

prazo do executado (fl. 99), INTIME-SE o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Às providências.Intime-se. 

Cumpra-se.Sorriso, 14 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50298 Nr: 602-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI, JORGE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 602-73.2009.811.0040 – Código: 50298.

 Vistos etc.

 Com relação ao pedido de baixa da averbação premonitória constante na 

matrícula n. 14995, CUMPRA-SE conforme determinação de fl. 206.

 No mais, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca da existência de 

eventual valor depositado na Conta Judicial.

 Em caso positivo, em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE o 

exequente para, querendo, manifestar-se acerca do pedido do executado 

de fls. 223/224, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Por outro lado, inexistindo valores depositados e, após o cumprimento da 

determinação constante no primeiro parágrafo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000784-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: SERGIO ROSSET 

Vistos etc. Conforme consta nos autos (id nº 12294953) o imóvel matrícula 

nº 32832 foi avaliado pelo embargante em R$ 1.004.000,00, sendo 

ofertado 50% deste em caução. Contudo, tendo em vista que o valor 

ofertado mostra-se muito próximo ao conteúdo econômico da execução, e 

considerando se tratar de avaliação unilateral, colhida de apenas uma 

imobiliária, afigura-se temerária a homologação da caução. Desse modo, 

INTIME-SE o embargante, pela derradeira vez, para que reforce a caução 

ofertada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação 

da liminar. De outro lado, quanto aos embargos de declaração opostos 

pelo requerido (id. 12715728), tenho que não merecem ser acolhidos. A 

uma, porque opostos contra despacho; a duas, porque a matéria trazida 

nas petições a que alude o recurso demanda dilação probatória, de modo 

que o argumento não convence, por ora, da necessidade de revogação 

da liminar prolatada nestes autos, cabendo a parte, querendo, impugnar o 

decisum pelas vias recursais ordinárias. Assim, REJEITO os embargos de 

declaração. Cumpra-se as demais determinações contidas na decisão sob 

id nº 11885531, designando audiência de conciliação junto ao CEJUSC. 

INTIMEM-SE. Às providências

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002799-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Indeterminado/Inominado (RÉU)

CLEUSA LORIANO FERREIRA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA PAGAR 

AS CUSTAS CONFORME CERTIDÃO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001720-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (REQUERENTE)

CLOVIS MOACIR SCHAFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001720-23.2016.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLOVIS MOACIR SCHAFFER, 

CARLA CRISTINA CHAFFER Parte Ré: Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que os autos deixaram de juntar aos autos documentos pessoais, 

bem como documentos que comprovem a condição de herdeiros. Assim, 

determino a intimação dos autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial e junte aos autos documentos pessoais e que comprovem 

a condição de herdeiros do de cujus. Sobrevindo a documentação exigida, 

intime-se o Banco Volkswagen para que se manifeste acerca do veículo 

em nome do de cujus, informando a atual situação do débito, seu interesse 

no recolhimento do bem e eventual abatimento da dívida, bem como ainda o 

pleito da transferência do contrato de alienação para Carla Cristina 

Sachffer, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, oficie-se à agência 

do INSS deste Município de Sorriso/MT, para que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, a existência de dependentes cadastrados em nome da de 

cujus. Deixo de intimar o Ministério Público para intervir no feito vez que 

ausente os requisitos do artigo 178 do CPC. Na hipótese do não 

atendimento desta determinação pelos autos, voltem os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

A. C. L. D. S. (AUTOR)

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000002-20.2018.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ADEMIR LIMA DOS SANTOS, GABRIEL 

LIMA DOS SANTOS, ANA CAROLINA LIMA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP, FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, LUIZ PHILIPPE 

BASTER DE FIGUEIREDO Vistos, etc. Considerando o teor da certidão sob 

id nº 13116216 , que informou a impossibilidade do Departamento de 

Controle e Arrecadação do TJMT proceder a emissão de guia de 

recolhimento de custas judiciais da forma determinada, modifico os termos 

da decisão a quo, alterando a modalidade de parcelamento. Destarte, 

faculto ao autor, que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento 

das custas de forma parcelada no limite de 04 (quatro) parcelas iguais, 

devendo apresentar a primeira parcela no mesmo prazo, sob pena de 

extinção da demanda. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003828-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FRESCHA (EXECUTADO)

DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003828-88.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA 

EIRELI Parte Ré: EXECUTADO: ADEMAR FRESCHA, DEVANIR RIBEIRO DE 

JESUS FRESCHA Vistos, etc. Considerando o teor da certidão sob id nº 

12937001, que informou a impossibilidade do Departamento de Controle e 

Arrecadação do TJMT proceder a emissão de guia de recolhimento de 

custas judiciais da forma determinada, modifico os termos da decisão a 

quo, alterando a modalidade de parcelamento. Destarte, faculto ao autor, 

que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento das custas de 

forma parcelada no limite de 04 (quatro) parcelas iguais, devendo 

apresentar a primeira parcela no mesmo prazo, sob pena de extinção da 

demanda. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002307-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002307-74.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EDSON APARECIDO DOS REIS RÉU: ITAÚ SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 485-73.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46773 Nr: 3686-19.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDBG, RG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 
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E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55068 Nr: 5369-57.2009.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR TERESINHA NEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WALDOMIRO NEIS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57455 Nr: 1269-25.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA BAUMGRATZ RIEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISSON OSVINO RIEDI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82902 Nr: 1846-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARGARETE BONALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84114 Nr: 3288-67.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO PEDRO LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LUIZ KISIEL, GILBERTO JOSÉ ROOS, 

ERICA ROSANE HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89367 Nr: 954-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, VADS, GDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESES-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94035 Nr: 5698-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FERNANDO AMARAL 

FURTADO - OAB:18834/E, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 148806 Nr: 3495-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FONTANA ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO 

CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS 

ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87672 Nr: 7189-43.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RIBEIRO, DELÉSIO ANTONIO 

BAVARESCO, JOSEFINA INES BAVARESCO, EVANDRO LUCAS 

MACHADO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 19/06/2018 às 10h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 
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CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61330 Nr: 4623-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA IND. COM. CEREAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 07/08/2018 às 08h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 178548 Nr: 8195-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG, IEB, GAB, GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CESAR BASSO HELLMANN 

- OAB:72525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 26/06/2018 às 08 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 5994-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 5994-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 Código:94279

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, portanto, nos termos 

do art. 528, do CPC, CITE-SE o executado no endereço declinado nos 

autos para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso referente aos meses e valores indicados no 

pedido, bem como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 

323, art. 528, §7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), 

ou ainda, ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC).

Consigne que a quantia deverá ser depositada diretamente em conta 

corrente da genitora da exequente, informada na inicial, de tudo 

informando a este Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de setembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111976 Nr: 3939-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR GNOATTO CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Código Apolo nº: 111976

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56199 Nr: 247-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº 56199

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fl. 69, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 4267-58.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGJ, EPF, LPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 Código nº: 101398.

Vistos etc.

Consigno que deixei de proceder ao bloqueio de valores em nome do 
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executado Edeva Piazzoli Ferreira, em virtude do mesmo não ter sido 

devidamente citado, conforme certidão de fls. 65-vº.

 Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique o endereço atualizado do executado indicado acima.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 07 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111129 Nr: 3215-90.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Código Apolo nº: 111129

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018, às 15h00min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60991 Nr: 4284-02.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI, DIVA 

MARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 60991

Vistos, etc.

Considerando que a última memória de débito foi apresentada em 2014, 

determino a intimação da parte exequente para que traga aos autos nova 

memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar 

eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de mais 04 (quatro) 

anos logicamente majorou o débito indicado anteriormente.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido à fl. 116.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112228 Nr: 4158-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fl. 71, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112145 Nr: 4093-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 112145

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu o lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Não havendo manifestação, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124006 Nr: 1836-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA DELGADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:124006

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37227 Nr: 89-76.2007.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGB, GDBM, GDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 37227

Vistos e etc.
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Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu o lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito.

Após, concluso.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143322 Nr: 436-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCELO SAVIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA MAAS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RENATO 

GUARDACIONNI MUNGO - OAB:140621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 143322.

Vistos, e etc.

A fim de viabilizar os pedidos de fls. 51-52, INTIME-SE a parte autora para 

que informe o CPF da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5590 Nr: 1112-38.1999.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DE ARRUDA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº 5590

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fl. 121/122, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102325 Nr: 5285-17.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON AGATTI XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 102325

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Código Apolo nº: 130969

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018, às 15h30min.

 Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 2617-05.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO PANIZ, JOCIVANE SOARES FEITOSA LIETE 

PANIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ARI RHODEN, ROSANA ZANETTI, 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PROTESTOS E TABELIONATO LUIZ ROQUE 

GRANDE, DEANA LODI RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, Evandro Santos da Silva - OAB:5.726-B, FERNANDO 

MENDES NEITZKE - OAB:8234, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:MT-9647 - B, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 Código Apolo nº: 125351

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 14h30min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 5994-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 Código nº 94279.

Vistos etc.

Considerando que a parte Benedita Duarte da Costa constituiu advogado à 

fl. 150-150-verso; considerando que a Defensoria Pública Estadual se 

manifestou à fl. 151, pugnando para que as intimações sejam dirigidas à 

patrona da exequente; considerando que a parte Ataíde José Nogueira 

juntou substabelecimento à fl. 123, DETERMINO a retificação da capa dos 

autos, bem como o sistema Apolo, para constar que se trata de 

cumprimento de sentença e inserir o nome dos respectivos patronos das 

partes (fl. 123 e 150-vº).

No mais, INTIME-SE a exequente para que se manifeste quanto a petição 

de fls. 138-145, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133680 Nr: 7271-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR ANTONIO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Silveira Gnoato - 

OAB:SC/31003, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Código Apolo nº: 133680

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018, às 16h00min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113945 Nr: 5499-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, JAIR ERCILIO SCHWANTES, ARI LUIZ 

ZANATTA, ARLI ZANATTA, NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, NERI ZANATTA, MARLI 

ZANATTA MALDANER, MIGUEL MALDANER, SILVIA MARIA BACKES 

ZANATTA, ELIANA DANIELI ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109648 Nr: 1963-52.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, NERI 

ZANATTA, ARLI ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA, ELIANA 

DANIELI ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, ROQUE ADEMIR DA 

SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002422-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA CAS (EMBARGANTE)

MARCELO FERNANDES (EMBARGANTE)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002422-95.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 

LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES EMBARGADO: FMC QUIMICA 

DO BRASIL LTDA. Vistos etc. Verifica-se que a parte autora pugna pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No caso em vertente, 

malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 

99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à 

parte autora que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para 

posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso porque da 

declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o 

pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará 

prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Assim, cabe 

ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento do 

benefício e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei 

Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 180 de 744



Processo Número: 1002370-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BATISTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002370-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JAQUELINE BATISTA AGUIAR REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub 

examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, verifica-se que a 

parte autora trabalha como bancária neste município e sequer juntou 

declaração de pobreza, fragilizando ainda mais o pedido de concessão do 

benefício. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes 

nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002161-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAL ALVES (EXEQUENTE)

LUCINEIA DA SILVA RISPAR (EXEQUENTE)

DORVALINO RISPAR (EXEQUENTE)

CILENE ALVES FIORI (EXEQUENTE)

MARCO ANTONIO FIORI (EXEQUENTE)

MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES VALDUGA OAB - PR23494 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

RENATA ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

BRUNO ESTEVES STELLATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002161-33.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

DORVALINO RISPAR, LUCINEIA DA SILVA RISPAR, ORIVAL ALVES, 

MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES, MARCO ANTONIO FIORI, CILENE 

ALVES FIORI EXECUTADO: BRUNO ESTEVES STELLATO, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO, RENATA ESTEVES STELLATO, DENISE ESTEVES 

STELLATO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do 

débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à 

penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial 

de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e não mera 

estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes 

executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE NAOMI FUGIKAWA SASAZAWA (EXECUTADO)

RUI SASAZAWA (EXECUTADO)

SUSHIZAWA RESTAURANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002139-72.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: SUSHIZAWA RESTAURANTE LTDA 

- EPP, RUI SASAZAWA, CRISTIANE NAOMI FUGIKAWA SASAZAWA 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 
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honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002309-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ALMIDES PELETTI (EXECUTADO)

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

ANTENOR DJALMA PELETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002309-44.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ANTENOR DJALMA 

PELETTI, ARLINDO FIOREZE, LAURO ALMIDES PELETTI Vistos, etc. 1. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua 

avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel lavre-se o competente 

termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo registro 

no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial, na forma do artigo 844 do 

CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos 

devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 8. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). 9. Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 

(cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. 10. Caso não haja pagamento INTIME-SE 

a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. 11. Sendo negativa a citação INTIME-SE a parte autora para que 

promova a citação, sob pena de extinção anômala do processo. 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002427-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIANA DE OLIVEIRA DERRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002427-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EDINA DE CASTRO SOUZA REQUERIDO: LUCIANA DE OLIVEIRA DERRE, 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização 

por danos materiais , morais, estéticos e lucros cessantes com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Edina de Castro Souza Paredes Perez em 

face de Luciana de Oliveira Derré, amabas devidamente qualificadas nos 

autos, aduzindo, em síntese, que no dia 03/08/2018 sofreu um acidente de 

trânsito provocado pela requerida que invadiu a via preferencial sem a 

devida cautela. Informa que em decorrência do acidente sofreu grande 

lesão, sendo submetida a cirurgia no fêmur proximal, com sequelas em 

seus movimentos. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 
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sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico 

que não estão demonstrados os pressupostos acima citados. No caso em 

pauta, cuida-se de acidente automobilístico, envolvendo veículos 

automotores, cujos resultados catalisaram grande repercussão na esfera 

da incolumidade física da requerente. Em verdade, acontece que as 

circunstâncias, as repercussões provocadas na vítima, a dinâmica, enfim, 

a forma como os fatos se sucederam, assim como a responsabilização 

civil da parte requerida, só poderão ser apuradas no decorrer da 

instrução. Isso porque, a simples constatação objetiva que dê conta da 

existência do evento e do resultado lesivo, no caso, não é suficiente para, 

ainda que em cognição sumária, sugerir a responsabilidade civil da parte 

ré. Com efeito, a necessidade de dilação probatória, na espécie vertente, 

afastar, por ora, a configuração da probabilidade do direito (fumus boni 

iuris), circunstância que, por si só, inviabiliza o deferimento da tutela de 

urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urência 

antecipada. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T E C N O M E R C  T E C N O L O G I A  A N I M A L 

COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON PLA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002346-42.2016.8.11.0040. AUTOR: 

T E C N O M E R C  T E C N O L O G I A  A N I M A L 

COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA RÉU: 

CLAITON PLA DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança 

ajuizada por Tecnomerc – Tecnologia Animal, Comércio, Importação e 

Exportação de Derivados Ltda., em face de Claiton Pla da Silva, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, ser credor do montante 

atualizado a época da propositura da ação de R$ 29.044,50 (vinte e nove 

mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), requerendo ao final 

que o requerido seja condenado ao pagamento da dívida. A inicial foi 

recebida conforme id nº 3677905, determinando a realização de audiência 

de conciliação. Juntou-se certidão negativa de citação no id nº 4712444. 

Termo de sessão de conciliação inexitosa sob id nº 4732101. A parte 

autora requereu a emenda da inicial, manifestando o desinteresse na 

audiência de conciliação (id nº 5550806). Acolhida a emenda (id nº 

9659598), determinou-se nova citação do requerido. A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide no id nº 11124251. Certificou-se o decurso 

do prazo para apresentar manifestação do requerido (id nº 11618716). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório, fundamento e decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

A parte requerida, embora devidamente citada deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação de contestação. Diante disso, DECRETO a 

revelia da parte requerida, haja vista a certidão de decurso de prazo (id 

nº11618716). A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 337 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados, o que a mesma 

deixou de fazer nos autos. Afirma a parte reclamante que é credora da 

parte reclamada do valor declinado na inicial, qual seja, R$ 19.833,99 

(dezenove mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) 

representado pelas notas fiscais apresentadas juntamente com a peça 

inaugural. Confere-se que as notas fiscais foram apresentadas 

conjuntamente com os comprovantes de entrega, a qual se deu por 

empresa terceirizada para este serviço (Eucatur encomendas no id nº 

3027359, sendo aptas a comprovarem o crédito alegado. Nesse sentido é 

a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRECEDENTE DO STJ – 

COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES – NOTAS FISCAIS – 

COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA E/OU CARIMBO DE 

RECEBIMENTO EM NOTAS FISCAIS – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – 

DÚVIDA RAZOÁVEL QUE AFASTA A CONDENAÇÃO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “[...] A 

jurisprudência do STJ uniformizou a aplicação do prazo de cinco anos 

previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32 para qualquer direito ou ação 

movidos contra o ente estatal, independentemente da relação jurídica entre 

o particular e a Administração Pública. [...]”. (AgRg no REsp 1343942/AP, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, 

DJe 11/04/2013) Havendo notas fiscais que comprovem a venda dos 

produtos, e prova da entrega destes, deve ser julgada procedente a ação 

de cobrança, em face da obrigação do Poder Público, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Existindo divergência na assinatura e/ou sua 

ausência, não há como impor a condenação ao ente público, diante da 

inexistência de provas cabais acerca do recebimento dos produtos. (TJMT 

- Apelação / Remessa Necessária 153201/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) Em relação a 

inclusão de despesas com protesto (R$ 1.307,75), a jurisprudência tem 

entendimento pacificado sobre sua possibilidade, vez que a lavratura do 

protesto está ligada à própria característica de cobrança, sendo certo que 

tais despesas devam ser reembolsadas ao credor. Para corroborar tal 

entendimento, colaciono o seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. INCLUSÃO DE DESPESAS COM PROTESTO. 

POSSIBILIDADE. - A inclusão ao montante exequendo de despesas com 

protesto da nota promissória, não retira do título extrajudicial a sua 

liquidez, certeza e exigibilidade. (TJMG - Apelação Cível 

1.0116.15.001066-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 

07/07/2017) Ademais, não havendo prova desconstitutiva do direito da 

parte reclamante, mister se faz o acolhimento do pedido inicial. Desta feita, 

os elementos constantes na petição inicial são suficientes para 
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deferimento do referido pleito, para constituir o débito correspondente a 

R$ 19.833,99 (dezenove mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e 

nove centavos) acrescido do valor pago a título de protesto e inclusão de 

restrição no montante de R$ 1.307,75 (um mil, trezentos e sete reais e 

setenta e cinco centavos). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial, e, por conseguinte, condeno o 

reclamado ao pagamento do valor de R$ 21.141,74 (vinte e um mil) 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data em que eram devidos 

os valores e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor integral e 

atualizado do débito (principal com correção e juros), com base no art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE o 

autor para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

in albis o prazo, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de estilo, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido do interessado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002267-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SGARABOTTO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002267-29.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: EMBARGANTE: MARIA SGARABOTTO DOS 

SANTOS Parte Ré: EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

VISTOS. É sabido que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado 

aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo 

do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da Lei 1.060/50, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, verifico que 

a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, não juntando qualquer 

documento que indique que ela não possui condição de assumir as 

despesas processuais, de modo que não é possível o acolhimento do 

pedido de assistência judiciária gratuita. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Juízo desdobrado de 

admissibilidade do recurso que envolve o pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita. Assistência judiciária, todavia, que vai 

indeferida ante a ausência de mínima prova acerca da suposta 

necessidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70055163919, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado 

em 15/08/2013) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais 

respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC. Desde já, DETERMINO seja o processo n. 

1002267-29.2017.811.0040 associado a este, bem como seja retificado o 

valor da causa, conforme petição de Id 10521475. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003292-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003292-14.2016.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: MARCOS ADRIANE ANTONELLI VISTOS. Trata-se de 

exceção de pré-executividade proposta por MARCOS ADRIANE 

ANTONELLI (Id 8727229). Instado a se manifestar, o exequente 

apresentou resposta à exceção de pré-executividade, conforme Id 

9528316. É o breve relato. Fundamento e decido. A Exceção de 

Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde 

que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou 

quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, 

possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a 

constrição judicial em seu patrimônio A Exceção de Pré-Executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) 

a possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida 

(matéria de ordem pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória. Na 

hipótese dos autos, o título que instrui a execução, a princípio, demonstra 

ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Além disto, necessária a 

efetiva dilação probatória para análise do alegado pelo executado, o que 

não se admite através da via da objeção de pré-executividade, a qual tem 

alcance restrito às nulidades formais e cognoscíveis de plano. A 

propósito, vejamos os julgados abaixo: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE 

CONFISSAO DE DÍVIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – REJEIÇÃO 

– REQUISITOS DO EXCIPIENTE NÃO PREENCHIDOS – TÍTULO HÁBIL - 

DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Exceção de 

Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde 

que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou 

quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, 

possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a 

constrição judicial em seu patrimônio. 2. Na hipótese dos autos, o título que 

instrui a Execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza 

e exigibilidade, o que afasta o Excipiente. (TJMT, AI 108369/2016, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) 

Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de Id 

8727229. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que de direito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000002-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000002-54.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA 

Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005768-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005768-88.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: AGUAS DE 

SORRISO S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006381-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ATAIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO COLVERO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006381-11.2017.8.11.0040. AUTOR: 

GUIOMAR ATAIDE RÉU: PLINIO COLVERO VISTOS. 1- DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2- Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 3- CITE-SE a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito em aberto, 

acrescida de honorários advocatícios de 10%, sob pena de livre 

penhora/arresto em bens de sua propriedade. 4- Conste do mandado a 

advertência que o não pagamento do débito, além da constrição 

patrimonial, sujeitará a parte executada ao protesto do pronunciamento 

judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. Conste, ainda, que o pagamento 

do débito exequendo, dentro do prazo legal, impedirá o protesto e refletirá 

na redução dos honorários advocatícios pela metade. 5- Não encontrada a 

parte executada, deverá o Sr. Oficial de Justiça ARRESTAR-LHE tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, observando-se o 

regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do Novo Código de 

Processo Civil. 6- Decorrido o prazo legal sem pagamento, PENHOREM-SE 

bens de propriedade da parte executada suficientes para garantia da 

execução, AVALIANDO-OS no mesmo auto, com nomeação de depositário 

na forma do artigo 840 do Código de Processo Civil. Efetivada a 

constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte executada 

no mesmo ato. 7- Conste, igualmente, do mandado que a parte executada 

poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

de juntada do mandado de citação cumprido, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, tudo em conformidade com os artigos 

914/915 do Novo Código de Processo Civil. 8- No cumprimento da 

diligência, após a citação da parte executada, deverá o Oficial certificar e 

devolver a 1ª via do mandado para baixa em cartório. Após, confirmado 

pelo Oficial nos autos o não pagamento da dívida, deverá ele prosseguir a 

diligência com a 2ª via do mandado, procedendo a penhora de bens e 

avaliação. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000200-91.2017.8.11.0040. AUTOR: 

SUZANA PADILHA RÉU: ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO VISTOS. 1. 

Considerando o teor da manifestação retro, renove-se a intimação pessoal 

do executado para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento do 

débito em aberto, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de restabelecimento da ordem de prisão civil. 2. 

Decorrido o prazo, vista ao MPE. 3. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002173-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002173-18.2016.8.11.0040. AUTOR: 

FABRICIA MARTINS DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados. 2. Após, 

cumpra-se a sentença de Id 11640488, procedendo-se a ulterior 

arquivamento. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001067-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001067-50.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BRF S.A. RÉU: IRINEU EDVINO SCHEFFEL VISTOS. 1. RECEBO a 

manifestação de Id 12709437 como aditamento à inicial, determinando a 

retificação do valor da causa junto ao Sistema PJE. 2. CUMPRA-SE o 

despacho de Id 12105335. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004413-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CASSOL BISSACOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISON FERREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004413-43.2017.8.11.0040. 
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EXEQUENTE: SANDRA CASSOL BISSACOTTI EXECUTADO: ELISON 

FERREIRA DE ARAUJO VISTOS. 1- DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. 2- Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. 3- CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito em aberto, acrescida de honorários 

advocatícios de 10%, sob pena de livre penhora/arresto em bens de sua 

propriedade. 4- Conste do mandado a advertência que o não pagamento 

do débito, além da constrição patrimonial, sujeitará a parte executada ao 

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. 

Conste, ainda, que o pagamento do débito exequendo, dentro do prazo 

legal, impedirá o protesto e refletirá na redução dos honorários 

advocatícios pela metade. 5- Não encontrada a parte executada, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 

830, §§ 1º e 3º, do Novo Código de Processo Civil. 6- Decorrido o prazo 

legal sem pagamento, PENHOREM-SE bens de propriedade da parte 

executada suficientes para garantia da execução, AVALIANDO-OS no 

mesmo auto, com nomeação de depositário na forma do artigo 840 do 

Código de Processo Civil. Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo 

auto, intimando-se a parte executada no mesmo ato. 7- Conste, 

igualmente, do mandado que a parte executada poderá opor EMBARGOS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada do mandado de 

citação cumprido, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

tudo em conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de 

Processo Civil. 8- No cumprimento da diligência, após a citação da parte 

executada, deverá o Oficial certificar e devolver a 1ª via do mandado para 

baixa em cartório. Após, confirmado pelo Oficial nos autos o não 

pagamento da dívida, deverá ele prosseguir a diligência com a 2ª via do 

mandado, procedendo a penhora de bens e avaliação. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000114-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EMBARGANTE)

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000114-23.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALMIR DOMINGOS LOCATELLI, LORENA NEUSA BOFF 

LOCATELLI EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005511-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PAVAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005511-63.2017.8.11.0040. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT RÉU: NORMA PAVAO VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000373-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REJANE RIBAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000373-18.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MOACIR CHAVES CAMPOS EMBARGADO: SONIA REJANE 

RIBAS VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005171-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GUARESCHI (EMBARGANTE)

MARILEY ALVES ESPINDOLA GUARESCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005171-22.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO GUARESCHI, MARILEY ALVES ESPINDOLA 

GUARESCHI EMBARGADO: USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA 

VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005231-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY ALVES ESPINDOLA GUARESCHI (EMBARGANTE)

LUIZ ANTONIO GUARESCHI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005231-92.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO GUARESCHI, MARILEY ALVES ESPINDOLA 

GUARESCHI EMBARGADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VISTOS. 

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005984-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERVINO MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005984-49.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CARLOS ERVINO MULLER EMBARGADO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006231-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JL SCHMITT JUNIOR - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006231-30.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: JL SCHMITT JUNIOR - ME EMBARGADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002278-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AIRES BRUN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002278-92.2016.8.11.0040 

AUTOR: MIKAEL AIRES BRUN RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada MIKAEL AIRES 

BRUN em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 25 

de março de 2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 

3006045 e seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do 

feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 6042760. Foram 

apresentadas contestação (Id 5771159) e impugnação à contestação (Id 

6125482). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, e restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

de ilegitimidade passiva e pedido de alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, não prospera o pedido 

da parte requerida para a realização de perícia (Id 5771159), uma vez que 

já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, do qual se verifica a 

invalidez funcional definitivo com grau de repercussão médio (50%) no 

tornozelo direito. Destaco que o simples inconformismo da parte não 

justifica a realização de nova perícia médica. Posto isto, passo a análise 

do mérito. Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela 

Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de 
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regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento 

do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o 

requerente se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 

25/03/2015, Id 3006050. Destaco que, inobstante o Boletim de Ocorrência 

ter sido lavrado em data posterior ao acidente (18/06/2015), o prontuário 

médico juntando ao feito demonstra que o autor, em decorrência do 

acidente ocorrido, foi levado ao Hospital Regional de Sorriso na data de 

25/03/2015 em razão do acidente ocorrido naquele dia (Id 3006052). No 

que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados perícia médica de Id 6042760, 

da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu tornozelo direito, sendo 

o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau médio de 50%. 

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no 

que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento 

da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 

de maio de 2007, houve alteração na tarifação das indenizações do 

seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorreu 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - 

SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 

CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, 

também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas na Medida 

Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, 

a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 

dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano 

no tornozelo direito do autor, devendo ser descontado deste valor 

eventual montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os 

valores eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001536-33.2017.8.11.0040
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JEVERSON PEREIRA REINHEIMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001536-33.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a 

parte autora impugnado. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 
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invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006706-83.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLEURIVAN DOS SANTOS ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial 

devidamente recebida. Foi apresentada contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Quanto à alegação ausência 

de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade 

e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. No mais, entendo que não assiste razão à parte requerida no 

que tange às preliminares de ausência de laudo do IML e invalidade do 

Boletim de Ocorrência juntado ao feito. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001202-96.2017.8.11.0040. AUTOR: 

VALMIR JOSE DE BRAZIL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não prospera a alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão da não apresentação de comprovante de 

endereço da parte autora, uma vez que os documentos constantes 

comprovam que a parte autora reside nesta Comarca. No mais, entendo 

que não assiste razão à parte requerida no que tange às preliminares de 

ausência de laudo do IML e invalidade do Boletim de Ocorrência juntado ao 

feito. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003764-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARLOS BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003764-15.2016.8.11.0040. AUTOR: 

RICARDO CARLOS BORGES FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Diante do AR de Id 8818130, 

INTIME-SE a requerente para requerer o que de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001905-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCENI ANTONIO DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001905-27.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LAUCENI ANTONIO DE SA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial 

devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora 

impugnado. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 
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ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002472-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VAZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002472-58.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOSUE VAZ PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial 

devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora 

impugnado. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

ausência de interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLENE DA SILVA SOUSA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1001469-68.2017.8.11.0040. AUTOR: 

IRISLENE DA SILVA SOUSA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a 

parte autora impugnado. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDES LEITE NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000566-33.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LAUANDES LEITE NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora impugnado. É 

o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação ausência de 

interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 
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logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000968-17.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LUAN CARLOS ALVES CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora impugnado. É 

o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação ausência de 

interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000058-87.2017.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCISCO CANDIDO LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a 

parte autora impugnado. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 
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improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002970-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002970-91.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: KAROLINE NUNES DE SOUSA EXECUTADO: RAILSON DE 

SOUZA SILVA VISTOS. 1.) INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

três dias, efetue o pagamento do débito retroindicado, sob pena de 

restabelecimento da ordem de prisão civil. 2.) Decorrido o prazo e não 

havendo informação de quitação nos autos, tornem conclusos. 3.) 

Cumpra-se, com urgência. SORRISO, 14 de maio de 2018. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002459-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002459-25.2018.8.11.0040. AUTOR: 

FLAVIO DOS SANTOS SALVADOR RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002312-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ROVEDA CHAPEACAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002312-96.2018.8.11.0040. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT RÉU: L. ROVEDA CHAPEACAO - ME 

VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte requerida, para 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000036-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. M. (RÉU)

R. S. D. M. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida , 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001778-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001778-89.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 19.442,39; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARISETE VIEIRA Parte 

Ré: EXECUTADO: EVANDERSON DOMINGOS DOS SANTOS VISTOS. 1.) 

Após regular citação válida, as partes litigantes se compuseram 

amigavelmente para o pagamento do débito em aberto, em parcela única, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de dez dias, contados 

da intimação. Em análise ao acordo, vislumbro que as partes estão bem 

representadas nos autos, não se identificando qualquer indicativo de 

vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da avença é 

medida que se impõe. 2.) Assim, sem delongas, HOMOLOGO o acordo a 

que chegaram as partes litigantes, para que surta seus jurídicos e 

regulares efeitos, e, em consequência, SUSPENDO a presente execução 

pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 922, caput, do NCPC. 3.) 

DETERMINO a intimação do executado para que, no prazo de 10 dias, 

efetue o pagamento do débito em aberto, em parcela única, nos termos do 

acordo. 4.) Na sequência, renove-se intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de que sua 

inércia será interpretada como quitação tácita, autorizando a extinção do 

feito. 5.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001221-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS TIGRE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO RAMOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001221-68.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: LAIS TIGRE PEREIRA INVENTARIADO: ANTONIO SERGIO 

RAMOS VISTOS. 1 - Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 2 

- Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos bens deixados por 

ANTONIO SERGIO RAMOS a requerente LAIS TIGRE PEREIRA, o qual 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes. 3 - Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). 4- Após, 

existindo herdeiros menores de idade, intime-se o MPE. 5 - Concluídas as 

citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 6 - Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), digam, em 

15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). 7 - Se concordes, ao cálculo e 

digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005398-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CRISTIANO BENATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005398-12.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 30.408,07; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Parte Ré: REQUERIDO: FABIO CRISTIANO 

BENATTI VISTOS. 1.) DEFIRO o requerimento retro, promovendo a 

alteração da classe processual desta demanda para Execução de Título 

Extrajudicial por Quantia Certa, determinando à diligente Gestora Judiciária 

que promova as alterações necessárias junto ao Sistema PJE. 2.) Após, 

renove-se a intimação da parte requerente/exequente, via DJE, para que 

efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento.. 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002362-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PEROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002362-25.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO AFONSO PEROSA RÉU: BANCO RODOBENS S.A. Vistos. De início, 

verifico que embora a parte autora alegue ser hipossuficiente nos termos 

da lei, não acostou aos autos documentos que comprove os pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade da justiça. Desse modo, determino 

que o autor junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos 

que comprovem sua impossibilidade em arcar com as custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004590-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIEL COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004590-07.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 34.168,81; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: NADIEL COSTA FERREIRA VISTOS. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada 

está devidamente constituída em mora por meio do Instrumento de 

Protesto, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação da 

devedora, eis que, pelo documento encartado aos autos, a intimação da 

parte requerida se deu somente por “Edital”. Ressai dos autos que a parte 

requerente não comprovou a notificação da parte requerida, vez que 

possui endereço urbano e a notificação não fora entregue no endereço 

fornecido em contrato, conforme AR de Id. 9735459, não comprovada, 

portanto, que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal da parte 

devedora/ré. No mais, consta no AR a expressão “não procurado”, assim, 

é fato que a notificação extrajudicial da devedora restou frustrada, como 

também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la por qualquer 

outro meio, antes de lançar mão da notificação por edital. Nesse sentido, 

vejamos o entendimento consolidado do Supremo Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE 

RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR 

DEVOLVIDO AO REMETENTE POR MOTIVO DE DESTINATÁRIO "NÃO 
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PROCURADO". NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTAMAÇÃO DO AUTOR. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO 

IMPROVIDO. 1 - De acordo com pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição 

em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio 

por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em 

apreço, o AR foi devolvido com a informação destinatário "NÃO 

PROCURADO". Desta forma, não resta comprovada a notificação judicial, 

pois não houve a efetiva entrega no destino. 2 – Sendo a notificação 

extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da comprovação da 

constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da 

ação de busca e apreensão, correta a extinção da referida ação. Desta 

forma, desnecessário a intimação pessoal do autor, pois ausente 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

p r o c e s s o .  ( C l a s s e :  A p e l a ç ã o , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0501823-50.2015.8.05.0150, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta 

Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018 ) (TJ-BA - APL: 

05018235020158050150, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)”. Sendo assim, DETERMINO mais 

uma vez a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. No 

mais, defiro o requerido no que tange a alteração de endereço da parte 

requerente BV Financeira S/A – CFI, para Av. das Nações Unidas, nº 

14.171 - 16º andar, bairro Vila Gertrudes, cidade de São Paulo/SP – CEP: 

04.533-085, certifique-se a Sra. Gestora. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002618-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUNAN MICHELON DALAZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002618-02.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LEUNAN MICHELON DALAZEN VISTOS. 1. DEFIRO o requerimento retro 

para consultar através do sistema BACENJUD e SIEL/TRE o endereço 

atualizado da parte requerida/executada LEUNAN MICHELON DALAZEM, 

inscrito no CPF sob o nº. 019.948.861-45. Para tanto, DETERMINO à 

Secretaria da 3ª Vara Cível que diligencie junto aos sistemas 

informatizados. 2. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário 

para citação. 3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o 

disposto no art. 256, II, do NCPC, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da 

parte requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar 

as advertências de praxe. 4. Decorrido o prazo para resposta e não 

havendo manifestação, certifique-se a ocorrência. Nessa hipótese, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na 

forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo 

prazo legal para apresentação de resposta. 5. Após, renove-se vista à 

parte autora/exequente para manifestação. 6. Na sequência, havendo 

interesses de menores/incapazes, vista ao MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000844-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000844-34.2017.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO CEZAR DE MATOS RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se 

de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em branco o prazo 

para apresentação de impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 
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ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003092-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003092-07.2016.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Intime-se a parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias regularize a representação 

processual, uma vez que se trata de pessoa não alfabetizada, sendo 

necessário que a outorga de poderes seja formalizada por meio de 

mandato escrito, conferido por instrumento público. Às providências, 

cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42539 Nr: 5320-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, TIANE VIZZOTTO, ANDREIA CRISTIANE 

HECK LAZARINI FAXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por TIANE VIZZOTTO e 

OUTROS, em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requerer a extinção e 

arquivamento do processo em razão do cumprimento integral da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas se houver, nos termos da sentença.

Arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106621 Nr: 9669-23.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCP, SIMONE CARLA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os 

valores eventualmente recebidos administrativamente.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125521 Nr: 2715-87.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96401 Nr: 8349-69.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE BERTÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 VISTOS.

Diante da sentença proferida às fls. 176/179, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48925 Nr: 5797-73.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA MACHADO DA SILVEIRA, CRISTIAN 

BARICHELLO, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A, BR TURBO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424

 VISTOS.

]

 INTIME-SE o i. advogado de fls. 341 para juntar aos autos procuração 

outorgada pela parte requerente, dando-lhe poderes para receber e dar 

quitação.

Após, conclusos.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103566 Nr: 6580-89.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 DECLARO SANEADO O PROCESSO.Fixo como pontos controvertidos: I) a 

legitimidade da requerente para postular o seguro obrigatório; II) se o 

acidente que resultou na morte do Sr. Plínio Eucledes Land está abrangido 

pela Lei 6.194/74.DEFIRO a produção de prova testemunhal.DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 23 de outubro de 2018, 

às 14:45 horas.Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes 

intimar as testemunhas já arroladas (fls. 22 e 128) para comparecimento à 

audiência, independentemente de intimação judicial, consoante a regra 

descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses 

descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal.Consigno que as partes 

deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. Para tanto, determino 

suas intimações pessoais, consignando-se no mandado expressamente a 

advertência contida no citado artigo.Desde já, DETERMINO a expedição de 

ofício ao INSS para que informe a existência de beneficiários e/ou 

dependentes cadastrados em nome de Plínio Eucledes Land. Instrua-se o 

ofício com cópia da certidão de óbito de fls. 13.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106701 Nr: 9736-85.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERVS - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 Vistos.

1 - Ante o recolhimento dos honorários periciais, cumpra-se a decisão de 

fls. 111/112.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106888 Nr: 9908-27.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILESIO LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT

 Processo n.º 9908– 27.2013.811.0040

 (Código 106888)

VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

6.) INDEFIRO o pedido de realização de prova pericial, uma vez que é 

desnecessária para deslinde do feito.

7.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 10011-34.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHARIANNE CRISTINA GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17.617

 Processo n.º 10011-34.2013.811.0040

 (Código 107000)

VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 
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art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

6.) INDEFIRO o pedido de realização de prova pericial, uma vez que é 

desnecessária para deslinde do feito.

7.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106889 Nr: 9909-12.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SALETE LIGOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445/MT

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

6.) INDEFIRO o pedido de realização de prova pericial, uma vez que é 

desnecessária para deslinde do feito.

7.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93551 Nr: 5045-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO CNH 

CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSIO SOUZA DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:OAB-MT 15.687-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 VISTOS.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento com pedido liminar 

proposta por LUIZ ANTÔNIO GUARESCHI em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A e BANCO CNH CAPITAL S/A.

Em sentença proferida às fls. 69/70 foi julgada procedente a medida 

cautelar de exibição de documentos, determinando que os demandados 

apresentassem no prazo de 20 dias os documentos especificados na 

inicial, sob pena de busca e apreensão.

Ambos os requeridos afirmaram não possuir os contratos pleiteados pelo 

requerente (fls. 151/152 e 177), tendo o demandado Banco CNH Industrial 

Capital S/A exibido os documentos de fls. 153/167.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Sem delongas, verifica-se que após a prolação da sentença de fls. 69/70 

foi noticiada a impossibilidade de exibição dos documentos objeto da 

presente cautelar, com a alegação de extravio, razão pela qual o autor 

postulou pela aplicação de multa por desobediência e expedição de 

mandado de busca e apreensão, com aplicação de multa diária.

Pois bem.

De início, não há que se falar em de aplicação de multa diária uma vez que, 

conforme entendimento jurisprudencial consolidado por meio da súmula 

372 do STJ, "Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação 

de multa cominatória".

Em relação à sanção de desobediência, entendo ser possível sua 

aplicação apenas quando os documentos pretendidos se encontrarem em 

poder de terceiros, estranhos à lide, e não à própria parte, o que não se 

verifica no caso em análise.

Por fim, diante da informação de que o documento em questão extraviou e 

tendo em vista que não restou demonstrado que os requeridos estão 

resistindo, injustificadamente, a apresentar os documentos, mostra-se 

impertinente a busca e apreensão.

Diante de todo o exposto, e nada mais a ser feito neste processo cautelar, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas de praxe.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59427 Nr: 2725-10.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT NOVA MUTUM - SORRISO, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ HIROSHI SOGABE, MARLENE DALL 

ALBA SOGABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 VISTOS.

Diante das manifestações e pareceres dos assistentes técnicos das 

partes de fls. 250/257, 258/259 e 260/268, INTIME-SE o Sr. Perito Judicial 

para os fins do disposto no §2º, do artigo 477, do CPC.

Com a apresentação de esclarecimento pelo perito, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59628 Nr: 2926-02.2010.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CELLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA NET ALFA LTDA, EDITORA DE LISTA 

ELITAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 88/92. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60941 Nr: 4233-88.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON GIANI BORTOLINI, JEAN ALBERTO 

AGOSTINI, VALMOR VOLPATO, VIDOLMAR BONFANTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 Processo: 4233-88.2010.811.0040

Código-Apolo: 60941

VISTOS.

Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando os i. advogados de fls. 319 e os 

requerentes (fls. 322) como exequentes.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS (FLS. 3196/321)

1- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

2- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

3- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

4- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

5- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

QUANTO AO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO (FLS. 322/339)

1- Nos termos do artigo 510, do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

2- Após, conclusos.

Sorriso - MT, 11de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88792 Nr: 365-34.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CID, CRISTIANE VIANA DINIZ, LEVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC-NUCLEO DE PRATICAS 

JUDICIAIS - OAB:

 VISTOS.

1. Diante do parecer ministerial de fls. 96, DEFIRO a emenda da petição 

inicial, determinando a inclusão de BIANO JOSÉ DE SOUZA e MARIA 

LUMINAR MENDES DE SOUZA no polo passivo da presente demanda.

2. Para possibilitar as buscas dos endereços dos requeridos, INTIME-SE a 

parte autora para informar seus CPFs, no prazo de 10 (dez) dias.

3- Não sendo possível informar tal dado, manifeste-se o MPE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57241 Nr: 1071-85.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINO MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 VISTOS.

Diante da manifestação de fls. 254, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117667 Nr: 8442-61.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 VISTOS.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, 

ENTREGUE os bens descritos na alínea 'a' de fls. 134, sob pena de imissão 

na posse em favor do credor, nos termos do art. 538 do NCPC.

 Se decorrido o prazo sem a entrega dos bens, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte credora para requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48478 Nr: 5439-11.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE DE SOUZA FERREIRA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONROB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gabriela de andrade - 

OAB:19931, Jandesmara Cavalheri - OAB:MT/14586

 Processo: 5439-11.2008.811.0040

Código-Apolo: 48478

VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 200 de 744



os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119779 Nr: 10197-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DALAZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Processo: 10197-23.2014.811.0040

Código-Apolo: 119779

VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquentes os i. advogados de 

fls. 88.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39625 Nr: 2490-48.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 Processo: 220/2007

Código-Apolo: 39625

VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquente o i. advogado de fls. 

149.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51382 Nr: 1707-85.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI VICENTE PIGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFIL - INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORTALEZA 

IMP.EXP.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE REINALDO NOGUEIRADE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:146.428/SP

 Processo: 1707-85.2009.811.0040

Código-Apolo: 51382

VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 326-08.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, LAUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203/MT, MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA ALBERTI - 

OAB:12.262/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237-B

 Processo: 326-08.2010.811.0040
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Código-Apolo: 56343

VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118361 Nr: 8935-38.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POOLLIVERSON GOMES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CASSILANDIA/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquente o i. advogado de fls. 

174.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94654 Nr: 6406-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHELY HERNANDES DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial em título executivo judicial, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do NCPC, com incidência de correção 

monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida. Como consequência, 

resolvo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, inciso I, do 

NCPC.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, convertido o mandado inicial 

em executivo, este passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 

523 e ss. do NCPC, devendo a parte exequente, caso tenha interesse no 

prosseguimento da cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma da lei.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41036 Nr: 3864-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONIR ZONTA, IVANIA TEREZINHA PIERDONÁ 

ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquente o i. advogado de fls. 

550.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87571 Nr: 7083-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROESTE SEMENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON SAIBO - 

OAB:SC-6948, NELI LINO SAIBO - OAB:, PEDRO PAULO RODRIGUES 

MARTINS - OAB:183200/SP

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquente o i. advogado de fls. 

228.
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2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 4118-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANÇA, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR 

ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, VERONICA TEREZINHA ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEUZA (EDILEIZA) LIMA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquentes os i. advogados da 

parte embargada.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100048 Nr: 2756-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:15348, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A

 Vistos.

DEFIRO o benefício de Prioridade Especial de Tramitação, com fulcro nos 

artigo 1.048, I do CPC c/c o artigo 71, §5º da Lei 10.741/03.

No mais, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A 

PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 2755-40.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:15348, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-A

 Vistos.

DEFIRO o benefício de Prioridade Especial de Tramitação, com fulcro nos 

artigo 1.048, I do CPC c/c o artigo 71, §5º da Lei 10.741/03.

No mais, cientifique-se às partes quanto ao retorno dos autos da instância 

superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138214 Nr: 9751-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESSEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FLEMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO 

- OAB:19228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:OAB/MT20.689, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT 20.064

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido códex, constituo 

o débito representado nos cheques constantes de fls. 18 em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o qual 

incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento 

da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.Condeno 

o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.CONVERTIDO o 

mandado inicial em mandado executivo, este passará a tramitar segundo o 

rito especial do art. 523, devendo a parte exequente observar e cumprir o 

disposto no art. 524, ambos do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121586 Nr: 315-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo 

automotor de Marca: FORD, Modelo: F 4000 G, Ano: 2009/2010, Cor: 

AZUL, Chassi: 9BFLF4797AB073191, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 
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ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da 

Secretaria.Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do 

cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta 

no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138880 Nr: 10067-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONVERTO a ação de busca e apreensão em execução por quantia 

certa. Procedam-se as necessárias anotações junto ao Sistema 

Informatizado e/ou PJE.A seguir, cite-se a parte executada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 NCPC), sob 

pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do débito principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC), ou, oferecer embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 e 915 do NCPC).Caso a constrição recaia sobre imóveis, 

intime-se o(a) cônjuge, se casado for, bem como providencie o registro da 

penhora junto ao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101090 Nr: 3921-10.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MIGUEL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:47454, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 3921-10.2013.811.0040

Código-Apolo: 101090

Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16:15 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 11 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100582 Nr: 3358-16.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI, LUIZ ANTONIO 

SUFREDINI ZEMBRANI, ANA PAULA SUFREDINI ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA E/OU FEDERAL 

DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ).Nos termos do artigo 792 do Código 

Civil, o valor do seguro deverá ser pago considerando 50% para o 

cônjuge, Luciane Sufredini Dias Zembrani e 25% para cada filho do de 

cujus, Luiz Antônio Sufredidi Zembrani e Ana Paula Sufredini Zembrani, 

devendo ser aberta caderneta de poupança em nome do beneficiário, 

caso algum dos autores ainda não tenha completado a maioridade civil 

quando do efetivo pagamento. Neste caso, qualquer movimentação na 

caderneta de poupança dependerá de autorização judicial.CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107075 Nr: 10082-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, MARIA SALETE BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA BAMPI -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY PEDRO DE 

ANDRADE - OAB:3936, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - 

OAB:17.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95324 Nr: 7161-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARINETI DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NETO DA SILVA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de depósito judicial do valor referente aos créditos 

salariais do “de cujus” que se encontram depositado junto ao Estado. Para 

tanto, oficie-se ao Estado de Mato Grosso para que proceda ao depósito 

judicial dos referidos valores.

Por ora, indefiro o pedido de bloqueio judicial na conta da Associação 

Beneficente de Saúde dos Militares de Mato Grosso.

 De outro vértice, determino a expedição de ofício a referida instituição, 

para que proceda ao depósito do valor referente ao pecúlio do falecido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido dos juros e correções monetária, 

sob pena do crime de desobediência, assim como sob pena de arresto on 

line de ativos financeiros.

Sem prejuízo do acima exposto, expeça-se ofício ao presidente da 

Associação, informando sobre a recalcitrância da entidade em cumprir as 

determinações judiciais, bem como para apurar eventual falta 

administrativa, uma vez que é esta é a terceira intimação, sendo que 

nenhuma foi atendida.

Em prosseguimento ao feito, acolho a retificação das primeiras 

declarações, de ato contínuo, proceda a inventariante na forma do artigo 

636 do CPC e seguintes.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51416 Nr: 1585-72.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FDLS, CLEIDE MARIA DE LIMA, WDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SARASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 VISTOS.

Diante do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Anulação 

de Declaração de União Estável (fls. 52/59), DETERMINO a remoção do 

inventariante Sr. João Jorge Silveira Ballock, nomeando em substituição a 

Sra. MARIA ODETE DE MOURA, a qual prestará compromisso em 05 

(cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.

Citem-se, após, os interessados não representados, e, se for o caso, os 

eventuais herdeiros e interessados ausentes, observando-se o disposto 

no art. 626, §1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do 

Código de Processo Civil).

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638).

Desde já, INDEFIRO o pedido contido na alínea 'c' de fls. 61, por 

inadequação da via eleita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51416 Nr: 1585-72.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FDLS, CLEIDE MARIA DE LIMA, WDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SARASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 VISTOS.

Acolho o parecer ministerial de fls. 175/179 e DETERMINO a intimação 

pessoal da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo com ou sem a manifestação da exequente, intime-se a i. 

representante do MPE para nova manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57112 Nr: 958-34.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 VISTOS.

Diante da juntada dos documentos de fls. 185/217, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89465 Nr: 1059-03.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA PELUSSO WITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA CARLA SENEM - OAB:, 

DANIELA RIZZI BARUFALDI - OAB:55.226-RS, JAIME BANDEIRA 

RODRIGUES - OAB:41259, JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:11.985, MARLISE FOPPA - OAB:62843, OSVALDO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:23.738, SÔNIA MARTINS SACCON ANGULSKI - OAB:

 Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

17:10 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento. 7.) 

Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.8.) 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 11 de maio de 

2018.Glauber Lingiardi Strachicini,Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99918 Nr: 2605-59.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA TRINDADE CORREA, MDSBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

113/115.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101837 Nr: 4740-44.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IVANIRA MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONCEDER à autora a outorga compulsória da escritura definitiva do 

imóvel descrito na inicial, neste Município e Comarca, utilizando-se os 

contratos constantes dos autos para fiel lavratura dos registros e 

arquivamento junto ao CRI local, juntamente com a presente decisão, que 

valerá como se fosse a própria escritura definitiva do imóvel, devendo, no 

entanto, serem observadas e cumpridas todas as exigências legais, 

principalmente com relação ao pagamento de impostos e taxas.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇAM-SE os 

competentes mandados ao C.R.I. local e ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103985 Nr: 7033-84.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIVALDO TAVARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE BORGES DE 

BARROS - OAB:70.437, CRISTIANE DE MENEZES - OAB:273.787, 

FERNANDO LUIZ PEREIRA - OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA 

- OAB:21.442-A/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Revogo a liminar 

de fls. 41/verso.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Mas, sendo a parte beneficiária da gratuidade 

judiciária, resta suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 

98, § 3º, do NCPC.Não houve consignação de valores em juízo.Transitada 

em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105685 Nr: 8766-85.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDUIR GESUALDO PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreza Zanussi Barreto - 

OAB:171048/SP, João Flávio Ribeiro - OAB:66.919/SP, KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 9389-52.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOVAM PAULO BALASTRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda.Condeno a 

parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15 % sobre o valor da causa, devendo ser observado as 

disposições do artigo 98, §3º, caso seja beneficiário da justiça gratuita. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões e após remeta-se ao e. Tribunal para 

recebimento, consignando nossas homenagens de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111882 Nr: 3844-64.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NELSON NED DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVEIRA, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para o 

fim de determinar à COLONIZADORA FELIZ LTDA que expeça a 

autorização de escritura pública em nome do autor, ou que promova os 

atos necessários para regularização do imóvel em seu nome.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126247 Nr: 3152-31.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE JACHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APASI-ASSOC.CONCESSIONARIA DA 

EXPLORAÇÃO DA ROD.MT242/491 COM EXT.83,8 KM LTDA, 

CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT 242/493/140 COM 

EXTENSÃO DE 141,60 KM LTDA- INTERVIAS CONCESSIONÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:6179-A

 VISTOS.
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1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40056 Nr: 2914-90.2007.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANTONIO UEZ, VECATUR-VERDES 

CAM. TRANSPORTE E TURISMO LTDA, IVANILDA A. DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, PAULO JOSE 

LIBARDONI - OAB:11904-B

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do requerido 

Vecattur – Verdes Campos Transporte e Turismo LTDA, uma vez que não 

é possível em juízo de cognição sumária excluir a possibilidade de relação 

com o autor e os fatos, o que poderá ser melhor esclarecido com a 

instrução probatória. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, 

hodiernamente, é causa de improcedência do pedido e de não de extinção 

sem resolução do mérito, razão pela qual rejeito a referida preliminar.

3.) Assim, superadas as preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias elencadas na inicial e 

contestação/reconvenção, bem como os pontos sugeridos pelas partes 

nas manifestações retro)

4.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 5.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129209 Nr: 4887-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI 

- OAB:7.170-A

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115795 Nr: 6937-35.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DEMEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8.350/MT, Ildo de 

Assis Macedo - OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo 

recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 11 de maio de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição 

Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111519 Nr: 3547-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE MARIA DIAS DE LIMA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.Havendo 

recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 11 de maio de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição 

Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119749 Nr: 10426-80.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUOLO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido códex, constituo 

o débito representado nos cheques constantes de fls. 08/12 em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o qual 

incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento 

da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

válida.PROCEDA-SE a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 
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termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.Condeno 

o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.CONVERTIDO o 

mandado inicial em mandado executivo, este passará a tramitar segundo o 

rito especial do art. 523, devendo a parte exequente observar e cumprir o 

disposto no art. 524, ambos do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20237 Nr: 410-19.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA CARDOSO & CIA LTDA E 

SUELY DE FÁTIMA CARDOSO, SUELI DE FÁTIMA CARDOSO, SIRLEY 

CARDOSO SANTIAGO, NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 VISTOS.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por BANCO DO BRASIL 

em face de SUELI FÁTIMA CARDOSO e outros.

 Bloqueio on-line conforme detalhamento de ordem judicial às fls. 272. A 

parte executada manifestou-se às fls. 276/304, requerendo a liberação do 

valor penhorado, uma vez que o mesmo se trata de verba de natureza 

salarial, alegando, assim, a sua impenhorabilidade.

Pedido de desbloqueio dos valores indeferido por este Juízo às fls. 

305/306.

Petição de reconsideração da parte executada, requerendo o desbloqueio 

de valores às fls. 318/320 e documentos fls. 321/323.

DECIDO.

Compulsando os presentes autos, infiro que a parte executada não 

demonstrou de forma satisfatória que a constrição realizada no dia 

03.09.16 foi realizada em sua conta salário e que tais valores tratam-se de 

bens absolutamente impenhoráveis, vez que os extratos colacionados aos 

autos são de datas posteriores ao do bloqueio (2017). Consigno, por 

oportuno, que na fl. 306, o pedido já fora indeferido por este Juízo, visto 

que a parte executada acostou extratos anteriores ao do bloqueio 

(2014/2015). Em suma: a parte não provou que os valores bloqueados na 

data da constrição abrangiam os proventos de sua aposentadoria.

Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 318/320.

Ao prosseguimento, intime-se a parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se em termos 

de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55843 Nr: 6149-94.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA & SANTI LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DIESEL PARANÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 VISTOS.

Diante da certidão de fls. 270, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores bloqueados às fls. 263, conforme requerido às 

fls. 273.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 10976-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Analisando a certidão de fls. 110, resta claro que o executado não foi 

intimado, tendo o oficial de justiça informado seu atual endereço, em 

Marcelância/MT.

Assim, INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, INTIME-SE o i. oficial de justiça para que esclareça acerca da 

necessidade de 11 (onze) diligências excedentes, já que o executado não 

reside no endereço descrito na inicial e o contato com sua ex mulher foi 

feito através de telefonema.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95592 Nr: 7467-10.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DO NASCIMENTO LUNA, MAYCON CRISTIAN 

DO NASCIMENTO GALVÃO, KEVEN NASCIMENTO GALVÃO - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, WILLER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos.

1 - Diante do pagamento do débito, julgo extinto o feito, na forma do artigo 

924, inciso II do NCPC.

2 - Arquive-se, na forma do r. decisão de fls. 260.

3 - Ciência ao MPE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141657 Nr: 11416-37.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS quanto 

à perfeita individualização e localização do imóvel, assim como quanto aos 

poderes conferidos a Sra. Ivone Dalmolin pelo seu irmão Lauro Corlassoli 

para aquisição do bem e na própria aquisição por este.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 
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mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138214 Nr: 9751-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESSEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FLEMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO 

- OAB:19228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:OAB/MT20.689, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT 20.064

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102048 Nr: 4973-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, KCS, CLENIR TEREZINHA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCI FRANCISCO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 7225-17.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SOFIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

15:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145665 Nr: 1792-27.2016.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LEAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora é beneficiária da 

justiça, assim determino que a Sra. Gestora certifique nos autos, quanto à 

existência de um expert na área de engenharia civil que aceite nomeações 

em feitos acobertados pela AJG.

Sendo negativa a resposta, intime-se a parte autora sobre seu interesse 

na realização da referida prova, bem como sobre suas condições para 

custear os honorários periciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119510 Nr: 1189-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LEHRBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16:45 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 
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independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002465-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN COPINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002465-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CRISTIAN COPINI 

VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de CRISTIAN COPINI, ambos qualificados 

nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela parte requerida em 

contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

MITSUBISHI, Modelo: L-200 TRITON CD 4X4 HPE AT 3.2 16V TB-IC, Ano: 

2012/2013, Cor: BRANCA, Chassi: 93XJRKB8TDCC60387, Renavam: 

583421270, Placa: OAY6939, descrito na inicial, com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel 

depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o 

estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005620-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAYNE CRISTINA GARCIA TERCAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005620-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELAYNE 

CRISTINA GARCIA TERCAL VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de 

ELAYNE CRISTINA GARCIA TERCAL, ambos qualificados nos autos, tendo 

por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada 

por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, 

sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em contrato e após 

por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: 

GOL (GER.4) (TOTALFLEX) 1.0 8V A/G 2P, Ano: 2010/2011, Cor: 

BRANCA, Chassi: 9BWAA05W0BP038150, Renavam: 233754059, Placa: 

ATA2407, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001781-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DAL MOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILVA MARIA SOFIATTI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001781-10.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 451.967,73; Tipo: Cível; Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113)/[IMISSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDSON DAL MOLIN Parte Ré: 

RÉU: DILVA MARIA SOFIATTI VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Assim, 

em análise de cognição sumária, levando em consideração que fora 

celebrado contrato de compra e venda entre as partes, por meio de 

escritura pública (Id. 12652222), tendo como objeto o bem imóvel descrito 

na exordial (matrícula em Id. 12652224), incluindo todas as benfeitorias 

nele existentes, sendo devidamente averbada pelo cartório desta comarca 

e, ainda, considerando que, a princípio, o requerente cumpriu com sua 

obrigação, quintando o valor pactuado, e até a presente data não possui a 

posse do imóvel, entendo que restou demonstrado a probabilidade do 

direito do autor e o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o 

deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Neste sentido, 

vejamos o julgado abaixo: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ATRASO 

NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – 

IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A rigor do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada 

ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Constatado que o 

impedimento da entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva do 

vendedor, a decisão que defere a liminar e determina a entrega das 

chaves do imóvel deve ser mantida, pois adequa-se aos requisitos legais, 

impondo-se o reconhecimento do perigo de dano a favor da agravada, 

privada do ingresso no bem adquirido. (AI 87652/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)”. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela, DETERMINANDO a imissão provisória da parte autora 

no imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. EXPEÇA-SE o 

necessário. EXPEÇA-SE o competente mandado. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000460-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDAIR GONCALVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - PR80113 (ADVOGADO)

JANICE FINKLER DE LIMA OAB - PR79871 (ADVOGADO)

MARIANA CRISTINA GALHARDO FRASSON OAB - PR68400 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARACI DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000460-71.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: WALDAIR GONCALVES DE JESUS EXECUTADO: GUARACI 

DOS SANTOS ALVES VISTOS. 1.) Entre um ato e outro, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito. 2.) Pois bem. A 

causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe. 3.) Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em consequência julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 4.) Sem custas (art. 90, § 3º, 

NCPC). 5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. SORRISO, 12 

de maio de 2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002286-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ADRIANO BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002286-69.2016.8.11.0040. AUTOR: 

RAIMUNDO ADRIANO BARROS DE ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

RAIMUNDO ADRIANO BARROS DE ALMEIDA em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento 

da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 28 de dezembro de 2015. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de Id. 3006198 e seguintes. Recebida 

a exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. Contestação em Id 5770206. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5897660. Impugnação à 

contestação em Id 6125596. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória, não havendo que se falar em 
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realização de nova perícia ou produção de prova testemunhal. Antes da 

análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da inicial, já 

que os fatos foram narrados na inicial com clareza, sendo a exordial 

devidamente instruída com os documentos necessários e quanto aos 

comprovantes do desembolso de despesas médicas são meramente 

informativos com o intuito de comprovar a lesão sofrida. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Por fim, não prospera o pedido da parte requerida para a 

realização de perícia, uma vez que já existe no feito laudo de avaliação 

conclusivo, do qual se verifica a invalidez funcional definitivo com grau de 

repercussão médio (50%) no ombro direito. Destaco que o simples 

inconformismo da parte não justifica a realização de nova perícia médica. 

Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 14/03/2015 (Id 3006199). Destaco que, inobstante 

o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao acidente 

(14/03/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra que o autor, 

em decorrência do acidente ocorrido, foi levado ao Hospital Regional de 

Sorriso em razão do acidente ocorrido naquele dia. No que tange aos 

demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que 

também restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o 

CEJUSC (Id 5897660), da qual se extrai que a parte autora sofreu danos 

na seu ombro direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo 

parcial em grau médio de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu 

o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa 

última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - 

SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS 

VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para 

os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação 

deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 

11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

R$13.500,00 x 25% x 50%, qual seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano no ombro 

direito da autora, devendo ser descontado deste valor eventual montante 

recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a 

parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002065-86.2016.8.11.0040. AUTOR: 

MARCIANO SILVEIRA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

SENTENÇA. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

MARCIANO SILVEIRA DOS SANTOS em face de BRADESCO SEGUROS 

S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 11 de dezembro de 2015. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de Id. 2452865 e seguintes. Recebida 

a exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5898288. Foram apresentadas contestação (Id 5514840) e 

impugnação à contestação (Id 6127154). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

de ilegitimidade passiva e pedido de alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Também não prospera a 

alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Por fim, não prospera o pedido da parte requerida para a 

realização de perícia, uma vez que já existe no feito laudo de avaliação 

conclusivo, do qual se verifica a invalidez funcional definitivo com grau de 

repercussão médio (50%) no membro inferior direito. Destaco que o 

simples inconformismo da parte não justifica a realização de nova perícia 

médica. Passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 11/12/2015, Id 2452865. No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela perícia médica de Id 5898288, da qual se 

extrai que o autor sofreu danos em seu membro inferior direito, sendo o 

dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau médio de 50%. 

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 
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sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 70% x 50%, qual 

seja, R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente ao 

membro inferior direito, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001787-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001787-85.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE DE RIBAMAR ALVES DE SOUSA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos. SENTENÇA. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT 

ajuizada por JOSÉ DE RIBAMAR ALVES DE SOUZA em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 20 de fevereiro de 2016. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1942540 e seguintes. 

Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para 

inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, 

bem como determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado 

exame de avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de 

conciliação das partes, Id 5898169. Foram apresentadas contestação (Id 

5787917) e impugnação à contestação (Id 6125566). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da 

análise do mérito, quanto à alegação de ilegitimidade passiva e pedido de 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Também não prospera a alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, uma vez que os documentos constantes comprovam que a 

parte autora reside nesta Comarca. Por fim, não prospera o pedido da 

parte requerida para a realização de perícia, uma vez que já existe no feito 

laudo de avaliação conclusivo, do qual se verifica a invalidez funcional 

definitivo com grau de repercussão intensa (75%) no membro inferior 

direito. Destaco que o simples inconformismo da parte não justifica a 

realização de nova perícia médica. Passo a análise do mérito. Urge 

destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20/02/2016, Id 1942615. Destaco que, inobstante o 

Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao acidente 

(08/04/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra que o autor, 

em decorrência do acidente ocorrido, foi levado ao Hospital Regional de 

Sorriso na data de 20/02/2015 em razão do acidente ocorrido naquele dia 

(Id 1942564). No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente 

e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de Id 5898169, da qual se extrai que o autor sofreu danos em seu 

membro inferior direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo 

parcial em grau intensa de 75%. Logo, conclui-se que o requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente...”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa 

última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - 

SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS 

VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para 

os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação 

deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 

11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 

1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

R$13.500,00 x 70% x 75%, qual seja, R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente ao membro inferior direito, devendo 

ser descontado deste valor eventual montante recebido 

administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 
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resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000495-65.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JEAN CARLOS MEDEIROS RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

JEAN CARLOS MEDEIROS em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referentes à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 02 de agosto de 2015. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 1443171 e seguintes. Recebida a 

exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica na autora, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 3323142. Foram apresentadas contestação (Id 3021893) e 

impugnação à contestação (Id 5049084). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, não havendo que se 

falar em realização de nova perícia ou produção de prova testemunhal. 

Antes da análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Também não prospera a alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, uma vez que os documentos constantes comprovam que a 

parte autora reside nesta Comarca. Posto isto, passo a análise do mérito. 

Consta da inicial que o autor recebeu administrativamente a importância de 

R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), correspondentes 

ao grau da lesão sofrida em sua estrutura crânio facial. O laudo de 

avaliação de Id 3323142 constatou que a lesão sofrida pressupõe o grau 

leve em 25%, e este corresponde a lesão e sua previsão na tabela, incide 

sobre 100%, portanto o valor a que teria direito o autor seria o 

correspondente ao já recebido na esfera administrativa. Portanto, 

comprovada a quitação dos valores correspondentes com a lesão sofrida, 

a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O 

GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO 

SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o 

laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez 

parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização 

securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será 

fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da 

indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se 

deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica. (TJMT, 

AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILEUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002437-64.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DILEUSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA 

DILEUSA DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13142598, em que 

comprova recebimento do beneficio até 14/03/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002325-95.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 36.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pela CTPS de Num. 

13054989. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 216 de 744



art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002462-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEANE DE LUNA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002462-77.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA JOSEANE DE LUNA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA 

JOSEANE DE LUNA LIMA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pela CTPS de Num. 13156433. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002278-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002278-24.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 12.441,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO MARCOS BARROS 

CAMPOS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTONIO MARCOS BARRO 

CAMPOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13010634, em que 

comprova recebimento do beneficio até 27/03/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 
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Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002293-90.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GASPAR DO NASCIMENTO 

SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por GASPAR DO NASCIMENTO 

SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13019952, em que 

comprova recebimento do beneficio até 01/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002308-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002308-59.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIO SOUSA LOPES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52370 Nr: 2486-40.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para, 

mantendo a sentença retro, determinar a intimação do INSS para 

retificação da DIB, observando os exatos termos do Acórdão proferido 

nos autos à fl. 151, fixando-a em 08/06/09, com ulterior pagamento, 

consequentemente, das parcelas devidas desde aquela data, sob pena de 

serem executadas na forma do art. 535 do NCPC.Sendo assim, após 

expedição de ofício ao EADJ e o trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 165573 Nr: 794-25.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução fiscal manejado por DANIELE DE MELO 

BAISE BARTH em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, arguindo a 

ilegitimidade passiva, bem como controvertendo o bloqueio realizado em 

sua conta bancária.

A inicial veio escoltada pelos documentos de fls. 15-52.

Às fls. 56 foi recebido os embargos sem efeito suspensivo, decisão que 

foi objeto de agravo de instrumento (fls. 57-58), cuja liminar foi indeferida 

(fls. 59-61).

Impugnação aos embargos em fls. 64-70, arguindo a impossibilidade de 

conhecimento dos embargos, ante a falta de garantia do Juízo e, no mérito, 

a improcedência.

A autora reiterou os pedidos iniciais (fls. 74-76).

É o relatório. Decido.

Direto ao ponto, trata-se de embargos à execução fiscal para discussão 

de teses que foram acolhidas em sede de exceção de pré-executividade 

na execução correlata (cód. 81023), nesta data.

 Portanto, verifica-se que restou fulminado o interesse processual e, via 

de consequência, configurada a perda superveniente do objeto do feito.

Mesmo que assim não fosse, verifica-se ser de rigor a garantia integral do 

Juízo para manejo dos embargos a execução fiscal, o que não ocorreu no 

presente feito.

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC.

Nos termos do artigo 85, §10, do NCPC, condeno a embargante nas custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85027 Nr: 4324-47.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, 

NELSON GONZALES FILHO, STEPHEN BROMFIELD GELD, ADM HOLDINGS, 

LLC, BERNARD ARTHUR HEMMIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191-PR

 Vistos etc.

Considerando a concordância da exequente (fls. 128), anote-se o 

necessário em relação à substituição da fiança bancária ofertada em fls. 

19-20 e aditada às fls. 84-85 pelo seguro garantia acostado às fls. 

109-115 e 125-127, desentranhando-se, na sequência, a fiança bancária, 

entregando-a à executada, mediante termo nos autos e substituição por 

cópia.

No mais, aguarde-se o retorno dos embargos à execução correlatos (cód. 

94387), cuja sentença foi objeto de recurso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137032 Nr: 9107-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F VEÍCULOS LTDA, GREICE MARA 

RODRIGUES DA SILVA, CECILIO MANOEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES - 

OAB:7679/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA - 

OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE PIRES - 

OAB:7679/MT

 (...) No caso concreto, os créditos tributários foram constituídos entre 

05/2012 e 02/2013 (fls. 04-05) e o presente feito foi manejado em 

05/10/2015, ou seja, antes do decurso do prazo quinquenal necessário à 

incidência da prescrição.Quanto à tese de ilegitimidade passiva do sócio 

Cecílio Manoel Correa, verifica-se que ele consta na CDA como devedor, 

sendo certo que não houve redirecionamento da execução fiscal, mas 

sim, atribuição de corresponsabilidade no próprio título executivo, 

circunstância que não autoriza a exclusão da responsabilidade tributária, 

pura e simplesmente, cabendo ao executado o ônus probatório neste 

sentido.Portanto, in casu, é aplicável o entendimento pacificado via 

Recurso Repetitivo junto ao STJ no REsp. 1110925/SP e 1104900/ES, a 

saber:(...)Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade 

manejada.Preclusas as vias recursais, intime-se o exequente para, no 

prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53102 Nr: 1674-95.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPEC.IND.COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A, KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15.985-B, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 87887 Nr: 7409-41.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOAMI-COOPERATIVA MERCANTIL E IND. 

DOS PROD. DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92284 Nr: 4118-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JANONE DA 

SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137050 Nr: 9121-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & FREITAS LTDA, PAULO CÉZAR DE 

OLIVEIRA, ANDRE LUIZ AMORIN FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 102666 Nr: 5611-74.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOAMI-COOPERATIVA MERCANTIL E IND. DOS PROD. 

DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte autora para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 148893 Nr: 3539-12.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTÔNIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 96717 Nr: 8689-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137747 Nr: 9501-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte requerida para que devolva os autos do processo 

supra identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 173296 Nr: 5337-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA SALUSTIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte autora para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 2667 Nr: 1018-61.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CASSIMIRO VIANA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 (...) considerando que a exequente noticiou a exclusão dele da CDA 

excutida, conforme demonstrado às fls. 530v-531, determino que sejam 

adotadas as providências necessárias à exclusão dele do polo passivo da 

presente ação (capa do feito e Sistema Apolo).Com a exclusão do 

executado José Cassimiro, o pedido de suspensão da execução resta 

prejudicado, eis que o prosseguimento dela em relação aos executados 

remanescentes na CDA não terá qualquer reflexo na esfera patrimonial de 

José Cassimiro.No mais, da análise detida dos autos, verifica-se que não 

restou caracterizada qualquer situação que pudesse caracterizar a 

litigância de má-fé por parte da exequente (artigo 80, do NCPC), razão pela 

qual incabível a condenação da credora nas penas correlatas.De outro 

norte, considerando que a exequente excluiu o executado José Cassimiro 

da CDA e indicou que estaria realizando os procedimentos administrativos 

para eventual devolução de valores a ele (decorrentes de penhora 

perfectibilizada, cujos valores foram transferidos à conta da exequente), 

conclui-se que a exclusão dele se deu pela imputação de pagamento do 

período em que foi reconhecida a responsabilidade tributária dele (06/96 à 

10/97).Nestes termos, é imprescindível que a exequente apresente nos 

autos, no prazo de 30 dias, o cálculo do valor efetivamente devido pelo 

executado José Cassimiro, procedendo, no mesmo ato, a devolução de 

eventuais valores, se houver saldo a restituir, consoante requerimento do 

executado de fls. 304-307 (apuração do quantum, compensação e 

abatimento do valor penhorado e transferido). (...) Por fim, proceda-se 

com o necessário para devolução dos valores penhorados nas contas 

bancárias do executado José Cassimiro, devendo este informar, no prazo 

de cinco dias, os dados bancários para tanto.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141856 Nr: 11535-95.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte autora para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 169972 Nr: 3359-59.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO ROSAS BRASILEIRO, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSIMIRO VIANA, JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT, J. CASSIMIRO VIANA E CIA 

LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO, REINALDO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, JONATHAN MARQUES NUNES - OAB:12.356, 

KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - OAB:4.481/MT, MARCOS TÚLIO 

ARGUELHO - OAB:10.321/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, deve ser registrado que os autos foram encaminhados 

equivocadamente ao Estado de Mato Grosso, visto que este não integra a 

lide, mas sim a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

JUCEMAT, a qual possui personalidade jurídica própria, ou seja, não é 

representado pelo Estado de Mato Grosso.

Frise-se que, ao que parece, o equívoco se deu em razão do teor do 

comando judicial de fls. 36 que possibilitou a inclusão do Estado de Mato 

Grosso em caso de requerimento do autor neste sentido. Porém, o autor 

em fls. 37 informou que a JUCEMAT possui personalidade jurídica própria e 

se, SOMENTE SE, o juízo assim não entendesse, pugnou pela inclusão do 

Estado de Mato Grosso.

Nestes termos, tendo a JUCEMAT personalidade jurídica própria, 

consoante documentos de fls. 38-49, não há qualquer razão para a 

inclusão do Estado de Mato Grosso na lide.

Portanto, procedam-se, IMEDIATAMENTE, as retificações pertinentes, 

excluindo-se o Estado de Mato Grosso do polo passivo.

No mais, compulsando detidamente os autos verifico que os réus não 

foram citados na espécie, eis que, em novo equívoco, a Secretaria da 

Vara encaminhou simples carta de intimação para comparecimento à 

audiência de conciliação (fls. 50-54), sem qualquer advertência acerca do 

prazo para contestação, sendo que somente o réu José Cassimiro Viana 

compareceu espontaneamente no feito apresentando contestação às fls. 

61-66, mesmo porque já possui representação processual nos autos 

apensos.

Nota-se, ainda, que a JUCEMAT apresentou manifestação às fls. 58-59 

justificando sua ausência na audiência designada.

Nesta toada, visando evitar controvérsias secundárias a respeito da 

validade processual, determino a correção do vício supracitado, 

expedindo-se CARTA DE CITAÇÃO aos réus, a qual deverá ser escoltada 

pelos documentos obrigatórios, bem como conter as advertências 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60380 Nr: 3677-86.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA DA SILVA SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do inciso I, do item 2.10.4 da Seção 10 da CNGC intimo o 

advogado da parte autora para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135123 Nr: 8030-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA PRODUTOS EM PVC E DECORAÇÕES 

LTDA ME, ALEXANDRA SILMARA DALZOTTO DA COSTA, RUBENS DA 

COSTA BATISTA, IRACEMA DALZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal em que foi acolhida parcialmente exceção de 

pré-executividade, declarando a decadência dos créditos tributários com 

fatos geradores de maio a agosto/2007 (59-61), decisão que foi objeto de 

agravo de instrumento perante o TJMT.

Por ocasião da informação da interposição do agravo a exequente pugnou 

pelo exercício do Juízo de retratação da decisão vergastada (fls. 64).

É o relatório. Decido.

Pois bem, a decisão de fls. 59-61, combatida via agravo, reconheceu a 

decadência de parte dos créditos tributários (maio a agosto/2007), 

levando-se em consideração a regra geral, na qual o termo inicial da 

decadência é a data do fato gerador, pois a partir deste momento o fisco 

pode realizar o lançamento do tributo.

Porém, da leitura das razões do agravo de instrumento manejado (fls. 

65-68), verifica-se que o crédito tributário excutido tem natureza de 

obrigação tributária acessória, sujeitando-se, portanto, ao lançamento de 

ofício, cujo prazo prescricional se inicia no primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos 

exatos termos do artigo 173, I, do CTN, com o que não há que se falar em 

decadência do crédito tributário, sendo de rigor a retratação da decisão 

objurgada, neste ponto.

Posto isso, nos termos do artigo 1.018, §1º, do NCPC, exerço o JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO para RETIFICAR a parte da decisão que reconheceu a 

decadência com relação aos créditos tributários com fatos geradores de 

maio a agosto/2007, visto que, considerando o termo inicial do artigo 173, I, 

do CTN, não há que se falar em decadência de tais créditos, mantendo a 

decisão, no mais, tal como lançada.

No mais, observe-se o determinado às fls. 59-61.

Segue em anexo as informações solicitadas às fls. 70.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99363 Nr: 1980-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SADI SUTIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Vistos etc.

Ante o contido no petitório de fls. 125-126, constato que, realmente, o 

veículo penhorado via BACENJUD conta com restrição de alienação 

fiduciária.

Nestes termos, considerando que a PENHORA atingiu BEM GRAVADO 

com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem ser INTIMADOS OS INTERESSADOS 

(ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 

835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC.

Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, 

solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao 

agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando 

(ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem 

prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes.

Incidindo, ainda, dívida sobre o bem, manifestem-se as partes, no prazo de 

cinco dias.

Do contrário, intime-se o leiloeiro para cumprimento integral das 

determinações constantes às fls. 121-122.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 115830 Nr: 6960-78.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

34, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 5054-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NELCI CORBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de declaração suscitando contradição na decisão 

retro, requerendo sejam rejeitados os cálculos apresentados pelo INSS, 

vez que utilizam de critério declarado inconstitucional pelo STF.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhe dou provimento.

Isso porque, em que pese o Acórdão de fl. 111 tenha regulamentado os 

juros e correção monetária de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, 

fato é que ficou consignado, no referido Acórdão, que “enquanto não 

concluído o julgamento do STF do mencionado recurso, devem ser 

observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, 

notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/09, aplicando-se o que for decidido 

pela apontada Corte, após.”

Em síntese ficou determinado, no Acórdão do TRF1, que, após o 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947-SE pelo STF, seriam 

aplicados os índices de juros e correção monetária reconhecidos pelo 

STF, que, no caso, foi o seguinte: quanto à correção monetária, IPCA-E, e, 

quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, os aplicados à caderneta de 

poupança.

Portanto, tendo o RE 870947 sido julgado em 20/11/17 e o cumprimento de 

sentença se dado em 22/11/2017 (fls. 122-127), utilizando-se os exatos 

índices fixados pelo STF, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou 

PROVIMENTO para modificar a decisão anteriormente proferida, 

homologando os cálculos do exequente às fls. 124-127, bem como 

alterando a parte sucumbente, passando a ser o INSS, o qual arcará com 

o pagamento dos honorários fixados à fl. 150-vº, em favor do procurador 

da exequente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 111177 Nr: 3260-94.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY ANTONIO GHELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o exequente concordou com a impugnação 

apresentada pelo executado às fls.135-137, de que não há valores a título 

de parcelas atrasadas para serem executadas, mas tão somente de 

honorários advocatícios, homologo o cálculo de fl. 132 e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, dos honorários advocatícios.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$500,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55898 Nr: 6181-02.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMANDES RODRIGUES DE ARRUDA, 

CLEBERSON RODRIGUES, ADVIRSON ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais reconhecendo 

a prática de atos de improbidade administrativa que importaram em 

violação dos princípios da Administração Pública, sobretudo os da 

legalidade e moralidade, pelos réus NORMANDES RODRIGUES ARRUDA, 

CLEBERSON RODRIGUES e ADVIRSON ROBERTO DA CRUZ, nos termos 

dos art. 11, da Lei 8.429/92. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano moral coletivo.Passo então a graduar a penalidade 

aplicável ao caso concreto, nos termos do art. 12, inciso III, da lei 8.429/92. 

(...) 1) multa civil em benefício do Estado de Mato Grosso/MT, mais 

adequada ao caso, fixando-a em 02 vezes o valor da remuneração líquida 

auferida pelos requeridos.Nesse sentido:“Condeno os requeridos, pro 

rata, nas custas e despesas processuais, deixando de condená-los em 

honorários advocatícios de sucumbência ante a intervenção do 

MP.Transitada em julgado, proceda-se com o necessário para registro da 

condenação no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade junto ao CNJ.Após, intime-se o MPE para eventual pedido de 

cumprimento de sentença.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39896 Nr: 2744-21.2007.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

80, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar executado em custas, uma vez que é isento, nos 

termos do artigo 4º, inciso I, da Lei n. 9289/96.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54780 Nr: 4803-11.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, GERALDO JASINSKI JUNIOR - OAB:27.304- PR, LAERDIO 

PAVESI ESTEVES - OAB:15345/PR, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

732-737, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela parte executada. Ademais, considerando os valores 

bloqueados nos autos, proceda-se com o recolhimento das custas 

processuais, e, o remanescente à conta da parte executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 5207-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335, CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER - OAB:10291-A, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.997-MT

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

188-189, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39908 Nr: 2753-80.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

67-68, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 38291 Nr: 1195-73.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANTONIO GRANDO, VOLMAR 

LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fls. 

145-146, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela parte executada. Ademais, considerando o valor bloqueado à 

fl. 74, proceda-se com o recolhimento das custas processuais, e, o 

remanescente à conta da parte executada.

Proceda-se com a baixa das restrições realizadas via RENAJUD à fl. 107.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-07.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS BARBOSA BORGES (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010103-07.2012.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Devolução da Carta Precatória constante do ID nº 9570295, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 11 de maio de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010759-27.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RAPHAEL GALINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIESE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JULIANO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010759-27.2013.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Devolução da Carta Precatória constante do ID nº 9567826, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 14 de maio de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-08.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI TEREZINHA ARENHARDT (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010155-08.2019.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Devolução da Carta Precatória constante do ID nº 9582682, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 14 de maio de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011133-09.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR BOGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8011133-09.2014.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 
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legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Devolução da Carta Precatória constante do ID nº 9671145, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 14 de maio de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006112-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Processo: 1006112-69.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

15.264,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS]. Trata-se de ação proposta por LUCAS 

SANTOS DO NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 
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Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

26 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004349-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SMILE TRANSPORTADORA EIRELE - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 27 de JUNHO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003677-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003677-25.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001135-68.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE ALMEIDA 

MALAKOSVSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I – Em que pesem 

as alegações do reclamado MUNICÍPIO DE SORRISO constantes no Id. 

11495906, anoto que a intimação da sentença fora realizada via sistema, 

nos exatos termos da Portaria N. 161/2017-PRES e Resolução TJ-MT/TP N. 

03/2018. Demais disso, impossível a intimação nos moldes pretendidos 

pelo D. Advogado do reclamado por notória impossibilidade técnica do 

sistema PJE, tendo em vista que a intimação ocorre ao 

ente/instituição/órgão devidamente habilitado para receber tal forma de 

comunicação dos atos processuais, logo, cabe ao reclamado a gestão de 

acordo com suas conveniências de quem será o responsável pelo acesso 

ao sistema a fim de validar as citações/intimações. Desta feita, não há se 

falar em nulidade de intimação da sentença. II - Nos termos do art. 463 da 

CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 

7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de 

que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). III - Assim sendo, intime-se a recorrente 

para que providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o 

recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de deserção. IV – Igualmente, optando a parte pela 

concessão da assistência judiciária gratuita, verificado indícios de 

situação financeira incompatível com as carências alegadas, deverá 

apresentar, no mesmo prazo estipulado acima, cópia de declaração de 

imposto de renda, ou outro documento hábil capaz de comprovar a real 

situação econômica da parte. V – Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. SORRISO, 10 de maio de 

2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010969-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ONGHERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010969-44.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: THIAGO ONGHERO 

EXECUTADO: NOVO MUNDO Assiste razão à D. Advogada em suas 

alegações constante no Id. 9685251 acerca da nulidade da intimação da 

sentença, porquanto houve pedido expresso para exclusividade na 

intimação (Id. 3065069). Portanto, nula a intimação à Advogada Dra. Flávia 

Bumlai Alves Pinto (NCPC, art. 272, § 5º). Proceda-se a nova intimação da 

sentença proferida no Id. 3282409, desta feita ao Dr. Alexandre Miranda 

Lima – OAB/MT 13.241-A, renovando-se o prazo recursal. SORRISO, 11 

de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011012-78.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDICEIA MACHADO ALCANTARA FRANCA ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011012-78.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: EUDICEIA MACHADO 

ALCANTARA FRANCA ME EXECUTADO: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI 

Acerca do pedido de despersonalização da pessoa jurídica (Id. 

11233204), verifico que ausente motivação suficiente ao redirecionamento 

da execução contra a pessoa dos sócios, tendo em vista que a mera 

demonstração de insolvência da pessoa jurídica, tampouco a dissolução 

irregular da empresa, não são requisitos suficientes para autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica e o consequente avanço sobre 

o patrimônio particular dos sócios. Isso depende da prova de que houve 

abuso de direito nos caso de desvio de finalidade ou na confusão 

patrimonial, conforme julgado em que a 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça suprimiu divergência de entendimentos da própria Corte: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS 

ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. 

INSUFICÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. 
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A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o 

desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos 

do empreendedor ao patrimônio destacado par tal fim. Abusos no uso da 

personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, 

posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de 

hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade 

jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se 

prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, 

de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a 

interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que 

relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha 

sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da 

finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O enceramento das 

atividades ou a dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são 

causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos 

termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (STJ, EREsp 

nº 1.306.553/SC (2013/0022044-4), RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 10.12.2014, Data da 

publicação no DJE 12.12.2014). Assim sendo e ainda não esgotados todos 

os meios para localização de bens da executada para satisfazer o débito, 

indefiro a pretensão. Intime-se a parte exeqüente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 11 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011191-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARRUDA VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011191-75.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: RODRIGO ARRUDA VIANA Em que pesem as considerações 

do executado (id. 4813999), verifico que o endosso constante no cheque 

fora realizado na modalidade em branco (id. 9998630-Pág.1-2). Com efeito, 

o título nominal passou a circular como se fosse ao portador, não havendo 

que se falar em irregularidade do endosso, conforme firme orientação 

jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENDOSSO EM 

BRANCO. QUESTIONAMENTO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA 

RECONHECIDA. O portador do cheque endossado em branco possui 

legitimidade para figurar no polo ativo da ação executiva, presumida a 

regularidade do endosso, cabendo ao interessado o ônus de provar a 

alegação de irregularidade oposta ao direito reclamado pela parte autora. 

(Agravo de Instrumento nº 0444665-09.2017.8.13.0000 (1), 13ª Câmara 

Cível do TJMG, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata. j. 09.11.2017, Publ. 

10.11.2017). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

interposta pelo executado. Intimem-se. Após, nada sendo requerido, 

renove-se a conclusão para análise dos pedidos constantes no id. 

4750378. SORRISO, 11 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006761-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: RONE 

RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. I – Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, (Id 13063270), NÃO RESOLVO o mérito. II 

– Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006771-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: LUIS CARLOS 

PINHEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 11993143), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA CONCEICAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA G1 TELECOM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: LUANA DA 

CONCEICAO DE ARAUJO REQUERIDO: NOVA G1 TELECOM LTDA I – 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 13151461), 

NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006536-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: CLAIR CEZAR 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIACAO OURO E PRATA SA I - Homologo o 

acordo firmado pelas partes (Id. 13151510) e, com supedâneo no art. 487, 

III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 
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ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA CANCIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEÇÃO STYLLUS (REQUERIDO)

INJET AR CENTRO AUTOMOTIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: IOLANDA 

ANTONIA CANCIAN REQUERIDO: CHAPEÇÃO STYLLUS, INJET AR 

CENTRO AUTOMOTIVO I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 

13151566) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o 

mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de 

que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste 

processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 

524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006635-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ELENICE DA 

SILVA BATISTA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 

13151373) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o 

mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de 

que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste 

processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 

524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-46.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DIEGO TRZASKOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010458-46.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN DIEGO TRZASKOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 8223908) 

a executada alega que já cumpriu o que lhe competia da obrigação e que 

não houve descumprimento de decisão liminar que possa ensejar a 

cobrança de astreintes, devendo a execução ser extinta. É a síntese do 

necessário. Decido. Inicialmente, registro que a obrigação liminar consistia 

em retida do nome do exequente dos serviços de proteção ao crédito em 

razão de débito tido por indevido em 15.01.2014, no valor de R$230,65 

(duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), objeto da 

ação, bem como não providenciar novo registro do mesmo débito nos 

cadastros de proteção até o julgamento final do feito. O restrição foi 

baixada, até que em 15.12.2014 a executada providenciou nova inscrição 

nos serviços de proteção, desta feita por débito no valor de R$2.200,67 

(dois mil e duzentos reais e sessenta e sete centavos). Assim, verifico 

que a nova inscrição se trata de débito distinto ao que estava sendo 

discutido na ação e que a liminar não impedia o registro nos serviços de 

proteção por inadimplência de novas parcelas do consórcio. Portanto, não 

há se falar em descumprimento liminar. Por fim, a alegação de que o 

exequente não conseguiu boletos para pagamentos das demais parcelas 

não foi objeto da medida liminar, tampouco matéria tratada na sentença 

(que não fora objeto de embargos/recurso pela exequente), portanto, 

deve a parte buscar a tutela de seu direito por outras vias, tendo em vista 

que o ordenamento jurídico não compactua com o enriquecimento indevido 

que ocorreria na hipótese de a parte reclamante optar pela simples inércia. 

Assim, acolho a impugnação acostada no Id. 8223908, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da executada e julgo EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 

10 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-02.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCA-COLA COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010060-02.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: COCA-COLA COMPANY Alega a executada no Id. 8839120 

que cumpriu o que lhe competia da obrigação e que não houve 

descumprimento de decisão liminar que possa ensejar a cobrança de 

astreintes, tendo em vista que sequer fora intimada acerca da decisão que 

deferira medida liminar. Passo à análise como impugnação ao cumprimento 

de sentença (art. 525, V, NCPC). É a síntese do necessário. Decido. 

Inicialmente, registro que a obrigação liminar consistia em obrigação de 

retirada do nome do exequente dos serviços de proteção ao crédito em 

razão de débito tido por indevido, figurando no pólo passivo da demanda 

COCA-COLA COMPANY, que fora citada e intimada acerca da medida 

liminar em endereço equivocado, onde instalada SPAL INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A. Contestada a ação por esta, fora o feito 

retificado, passando a figurar no pólo passivo a executada CMR 

COMPANHIA MARANHANSE DE REFRIGERANTES (Id. 948042. Entretanto, 

efetivada a citação de CMR COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, não fora naquela citação mencionada a existência de 

medida liminar para cumprimento, conforme se verifica no Id. 948045. 

Desta feita, intimada para cumprimento de decisão liminar fora apenas a 

parte que deixou de figurar no pólo passivo da demanda (SPAL 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A). Assim, acolho a impugnação 

acostada no Id. 8839120 e, considerando que a obrigação de pagar 

indenização por danos morais fora providenciada (Id. 6652495), bem como 

que a obrigação de fazer, consistente na baixa da inscrição junto aos 

cadastros de proteção ao crédito igualmente providenciada em 

29.09.2015, conforme noticiado pelo exequente no Id. 6145362, dou por 

cumpridas as obrigações a cargo da executada e julgo EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 11 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44433 Nr: 1959-25.2008.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSÉ SANTANA NETTO, WALDECY 

NASCIMENTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 1959-25.2008.811.0040 (Código 44433)

VISTOS/KP

Destarte, quanto à restituição dos valores apreendidos, intime-se o 

advogado de defesa para que junte nos autos procuração com poderes 

específicos para o levantamento do respectivo valor apreendido, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 10 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88944 Nr: 520-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO VIEIRA DA SILVA, JOAREZ LUIZ 

PINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, 

MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239-O, RICARDO ADRIANO 

HAACKE - OAB:17340, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 Processo: 520-37.2012.811.0040 (Código 88944)

VISTOS/KP

Considerando certidão de fl. 164, determino a intimação do patrono dos 

réus para que este informe se possui interesse em proceder com a oitiva 

da testemunha PEDRO MOZEL, no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso positivo volte-me concluso para designação de data.

Destarte, não havendo interesse, volte-me concluso para prolação de 

sentença.

De outro modo, declaro precluso o pedido da defesa para oitiva da 

testemunha AMILTON JOSÉ MARQUES, uma vez que não requerido em 

momento oportuno.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113393 Nr: 5087-43.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim 

de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85225 Nr: 4541-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

GERSON LUIZ FRANCIO, ROSEANE MARQUES DE AMORIM, FILOMENA 

MARIA ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14.606-MT, Leonan Roberto de França Pinto - OAB:14.607 - MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8948/O, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:MT-8948

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, para intimação do ADEMILÇON DE ALMEIDA GILARDE, acerca 

da audiência designada para o dia 21/06/2018, com início às 17h, no fórum 

desta Comarca de Sorriso/MT, bem como, acerca da decisão de fls. 854, 

mais precisamente: "quanto à testemunha CLOMIR BEDIN, determino que 

seu patrono informe se na data aprazada para audiência em continuação 

a respectiva testemunha estará na presente Comarca, em caso negativo, 

expeça-se missiva a Comarca de Florianópolis/SC, em endereço informado 

às fls. 853."

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123417 Nr: 1461-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19.370 - MT

 Proc. 1461-79.2015.811.0040 (123417).

Vistos etc.

 Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Josenildo Rodrigues do Nascimento, já 

qualificado, pela prática do crime descrito no art.306, do CTB.

Verifica-se que houve a suspensão condicional do processo (fl.43).

O parquet, através da petição de fl.82, perquiriu pela extinção da 

reprimenda imposta ao beneficiário, tendo em vista que não se vislumbra 

nos autos nenhuma causa de interrupção ou suspensão do sursis 

aplicado após a determinação no termo de audiência.

 É o relatório. Decido.

Sobre a suspensão condicional do processo, dispõe o §5º, do art.89, da 

Lei 9099/95, que se o beneficiário cumprir as condições impostas sem 

revogação dentro do prazo estabelecido, o juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em voga, tendo em vista que não há notícias de que, durante o 

período de prova o acusado descumpriu as condições impostas, tenho 

que a punibilidade do agente deve ser extinta.

Est Post, com espeque no art. 61, do CPP, e §5º, do art.89, da Lei 9099/95, 

declaro extinta a punibilidade do acusado Josenildo Rodrigues do 

Nascimento, já qualificado nos autos e, concomitantemente, declaro extinto 

o presente processo.

Ciência ao MP.

Oficie-se aos órgãos criminais registrais, como de estilo.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de praxe.

 Isenção de custas e despesas processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT.

Ás providências. Expediente necessário.

P.R.I .C.

De Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191409 Nr: 4932-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA 

- OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...).Por todo o exposto, defiro a restituição, mediante a apresentação da 

via original da nota fiscal:1) do par de óculos de sol da marca Ray Ban;2) 

do micro chip pré-pago duplo corte TIM ODA CO;3) do aparelho celular TIM 

Sansung Core Plus 2 chips PT CAM CO, cuja cópia da nota fiscal se 

encontra no documento de fl.08, cujo número de série estampado na nota 

fiscal deverá ser certificado antes da entrega, para que se ateste de que 

de fato, se trata de um dos aparelhos apreendidos;4) do aparelho celular 

DESB. SAMS I9192 S4 MINI DUOS 2 chips BC, cuja nota cópia da nota 

fiscal se encontra no documento de fl.11, cujo número de série estampado 

na nota fiscal deverá ser certificado antes da entrega, para que se ateste 

de que de fato, se trata de um dos aparelhos apreendidos.Intime-se. 

Ciência ao MP.Restituídos os objetos na forma requerida, e transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.De Sorriso/MT, 

10 de maio de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96701 Nr: 8672-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON FERREIRA LIMA, ALUÍSIO 

DOMINGOS DA SILVA, RONIEL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6.703, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Certifico e dou fé, que INTIMO a defesa acerca da sentença proferida nos 

autos : (...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de:a) CONDENAR os réus Edmilson Ferreira Lima e 

Roniel Gomes da Silva pela prática da infração penal de roubo, 

circunstanciada em função do emprego de arma e do concurso de 

pessoas [art. 157, § 2.º, incisos I e II do CPb) ABSOLVER os réus Edmilson 

Ferreira Lima e Roniel Gomes da Silva, da acusação da prática do delito de 

associação criminosa, na forma prevista no art. 288 do CP, com 

supedâneo no art. 386, inciso VII do CPP; c) ABSOLVER Edmilson Ferreira 

Lima e Aluísio Domingos da Silva do delito de posse irregular de arma de 

fogo de uso permitido, na forma do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, - 

Edmilson Ferreira Lima.-PENA DEFINITIVA. Com efeito, consoante se extrai 

dos autos, a infração penal foi praticada mediante o concurso de agentes. 

Dessa forma, aumento a pena em 01ano e 08 meses, no patamar de 1/3, 

ficando a pena definitiva fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão, em 

razão da ausência de outras causas de diminuição da pena [art. 157, § 

2.º, inciso II do Código Penal].Ainda, em razão da cumulatividade da PENA 

DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 15 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, - Do Réu Roniel Gomes da Silva - PENA DEFINITIVA. (..)Dessa forma, 

aumento a pena em 01ano e 08 meses, no patamar de 1/3, ficando a pena 

definitiva fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão, em razão da 

ausência de outras causas de diminuição da pena [art. 157, § 2.º, inciso II 

do Código Penal]. Do Réu Edmilson Ferreira Lima: pena privativa de 

liberdade equivalente a 06 anos e 08 meses de reclusão, decorrente da 

condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, 

do Código Penal; pena de multa estipulada em 15 dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.(...)Ainda, em 

razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de 

multa, que ora vai fixada em 15 dias-multa.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5951 Nr: 267-63.1996.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLÓVIS OBREGÃO, JAIR 

OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 Certifico e dou fé que nos termos do Provimento 56/2007, impulsiono o 

presente feito ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar os 

advogados da parte exequente para manifestar, requerendo o que de 

direito, de forma especificada, para o prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 1027-26.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255384 Nr: 20942-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE 

GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

82/82-verso, requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

2.020,70 (Dois Mil e Vinte Reais e Setenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274444 Nr: 4570-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41-2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

Fabiola Trombetta

Estagiaria
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263454 Nr: 27305-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR AP SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:70981-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41-2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

Fabiola Trombetta

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41-2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

Fabiola Trombetta

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277861 Nr: 7314-19.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5951 Nr: 267-63.1996.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JO, CO, JO, CO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 Certifico e dou fé que nos termos do Provimento 56/2007, impulsiono o 

presente feito ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar os 

advogados da parte exequente para manifestar, requerendo o que de 

direito, de forma especificada, para o prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204656 Nr: 18504-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVAN CANGUSSU RIBEIRO, MANOEL REIS 

CANGUSSU RIBEIRO, ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, 

JAILDSON CANGUSSÚ RIBEIRO, VERONICA ALMEIDA RIBEIRO, GILDASIO 

CANGUSSU RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FERREIRA MELHORANÇA, ANTONIO 

SIMÃO PERAZOLO, ELIZABETH FARIA PERAZOLO, WALDOMIRO ALVES 

DE OLIVEIRA, LUIZA BARSELO DE OLIVIERA, VIRGILIO RIGUI, GERALDO 

SATURNINO DE SOUZA, JOVELINO ANDRADE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da devolução da 

carta precatória com certidão negativa, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 11723-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VALENTIM - 

OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

embargos monitórios de fls. 94/119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194937 Nr: 10807-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO NUNES CALDEIRA, JOSE ISMAR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

102/102-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para apresentarem as 

razões finais, no prazo sucessivo de quinze dias, a começar pela parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 11723-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VALENTIM - 

OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 85/86, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60(sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273906 Nr: 4215-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMERINA CARVALHO RAMOS TORTOLA, WILLIAN 

RAMOS TORTOLA, ERIKE RAMOS TORTOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RUBERVAL TORTOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, o valor da causa em inventário deve corresponder ao valor 

total dos bens a serem inventariados, embora não existir exigência legal 

para constar na inicial a relação dos bens, deverá a requerente proceder, 

quando da petição pedindo a abertura do inventário, estimativa dos 

valores dos bens, atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, bem como querendo, apresentar declaração de 

pobreza, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251772 Nr: 18136-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, AFM, RFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Vistos.

Considerando o relatório psicossocial de fl. 303 e tendo em vista o parecer 

ministerial de fl. 304, designo audiência para o dia 16/05/2018, às 

16h30min.

Intime-se a genitora, o procurador da genitora, a equipe técnica da Casa 

da Criança, equipe do juízo, CREAS e Conselho Tutelar, para que 

compareçam a audiência acima designada.

Intime-se ainda a equipe técnica da Casa da Criança e do Juízo, para que 

procedam com relatório atualizado do presente caso, emitindo parecer 

acerca da atual condição da família da criança Miguel Ferreira, bem como 

a possibilidade de reinserção da criança ao lar materno, devendo juntar 

aos autos relatório em data anterior a audiência designada nos autos.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138261 Nr: 8656-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMZ, LK, VZ, WK, HZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem na 

qual a parte autora requer seja reconhecida a união estável entre esta e o 

de cujus, bem como seja declarada a validade de Testamento Particular 

apresentado nos autos.

No que diz respeito ao suposto Testamento Particular verifico que não 

restou juntado aos autos, apenas consta às fls. 21 Termo de Cessão e 

Transferência de Direitos no qual o de cujus cedeu a Sra Maria Helena 

Manrich a posse de um imóvel, devidamente escriturado em nome de seus 

pais.

Desde modo, vejo que o documento juntado aos autos não declaram a 

propriedade do de cujus em relação ao imóvel que pretende seja 

transferido em favor da parte autora.

Posto isso, determino:

1. Intime-se a parte autora para juntar aos autos documentos que 

demonstrem a propriedade do de cujus em relação ao bem descrito às fls. 

21, bem como a matrícula autenticada e atualizada do referido imóvel;

2. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 09/08/2018, 

às 13h30min.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162454 Nr: 13840-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, ZMDSR, GMDS, AVDS, SVRF, JMDS, MAMDS, 

GMDS, NMDS, EGP, GMDS, MMDS, JMDS, ZMDS, GMDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir a carta de adjudicação que se encontra 

devidamente confeccionada na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273720 Nr: 4054-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DAS GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 19, que designo o dia 

20/07/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253923 Nr: 19840-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSA DA SILVA, ADELINA ROSA, Helena 

Rosa de Oliveira, LENES ROSA DE OLIVEIRA, ELIAS ROSA DE OLIVEIRA, 

GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

SILVA, JOÃO ROSA SOBRINHO, JOSE ISABEL ROSA, APARECIDA ROSA 

DE OLIVEIRA, NELI ROSA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVESTIL ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, providenciar o comparecimento da meeira 

ANTONIA ROSA DA SILVA nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de 

assinar o termo judicial de renúncia de quinhão que se encontra 

devidamente confeccionado, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277050 Nr: 6624-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRAS, BRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 44/47, que designo o dia 

20/07/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272916 Nr: 3359-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 27, que designo o dia 

20/07/2018 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274728 Nr: 4749-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 24/25, que designo o dia 

11/06/2018 às 16h00, para audiência de Mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273163 Nr: 3560-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACW, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 51, que designo o dia 

20/07/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129901 Nr: 8746-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:OAB/MT 12.642

 Certifico que o advogado GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (OAB/MT 

12.642) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261626 Nr: 26099-63.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ADANIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 12.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Certifico que o advogado GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (OAB/MT 

12.642) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 
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dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232658 Nr: 21631-90.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A

 Certifico que o advogado GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (OAB/MT 

12.642) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263141 Nr: 27056-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMA MARIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado JOSÉ MARIA BARBOSA (OAB/MT 16697/O) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor pago pela parte requernete a título de 

complementação de diligência não corresponde ao valor solicitado pela 

oficial de justiça. Desse modo, intimo mais uma vez a parte autora para 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficial de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao. 

Por fim, certifico que, caso a parte autora não providencie o pagamento no 

prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados à oficial de justiça 

para que essa tome as medidas necessárias para o recebimento dos 

valores devidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103484 Nr: 2284-52.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL- BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMINA VIZENTIN 

DOMINGUES - OAB:133.338/SP, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:140109-B/SP

 Certifico que intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostarem aos autos os documentos solicitados pelo Perito em 

manifestação de fls. 684/686.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263578 Nr: 27402-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERREIRA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor pago pela parte requerente a título de 

complementação de diligência não corresponde ao valor solicitado pela 

oficial de justiça. Desse modo, intimo mais uma vez a parte autora para 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficial de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao. 

Por fim, certifico que, caso a parte autora não providencie o pagamento no 

prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados à oficial de justiça 

para que essa tome as medidas necessárias para o recebimento dos 

valores devidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274333 Nr: 4492-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 8º 

VARA CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSMO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274333.

Vistos,

Analisando a presente carta precatória, vejo que a mesma foi expedida 

com a finalidade de citação, intimação para audiência de justificação a ser 

realizada neste Juízo Deprecado e realização de constatação da atual 

situação do imóvel.

Pois bem. Cumpra-se a citação ordenada, expedindo-se o competente 

mandado.

Para realização da audiência deprecada (com a finalidade de colher o 

depoimento pessoal do réu e ouvir a testemunha indicada às fls. 05) 

assinalo o dia 26 de junho de 2018, às 14h00min.

Expeça-se o necessário.

Por fim, determino que seja realizada a constatação deprecada pelo Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá se atentar para os esclarecimentos 

solicitados.

 Às providências, com observância das disposições da CNGC.

 Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196579 Nr: 12111-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780-BA, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 10.445

 Certifico que, intimo a parte requerida para contrarrazoar o referido 

recurso de apelação de fls. 177/182 no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169228 Nr: 10109-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMAR BATISTA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente acerca de decisão de fl. 106 a 

seguir transcrita:

 Vistos, Defiro o pedido de suspensão formulado. Fica a parte exequente 

desde já advertida de que o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem 

indicação precisa de bens (não bastará novo pedido de BACENJUD, 

RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o arquivamento do feito com 

exclusão do relatório estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Às providências. Tangará da 

Serra-MT, 17 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27466 Nr: 859-92.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:5576-E (OAB-MS), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123149 Nr: 2170-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Certifico que, haja vista o pagamento efetuado pelo requerido em fl. 392, 

intimo o requerente para se manifestar, inclusive, indicando dados para a 

realização de alvará, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116714 Nr: 6758-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação em fl. 242, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, na 

localidade: "Gleba Bandeirante", a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 274204 Nr: 4426-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA DA SILVA BASTOS, WALMIR 

SALVADOR FARIAS DA SILVA ALVES, RONALDO DA SILVA ALVES 

BASTOS, REINALDO DA SILVA ALVES BASTOS, JULIO CESAR DA SILVA 

ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEÇANDRA COSTA DE 

ASSIS - OAB:12602/MT, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21.817, 

AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Processo nº 4426-77.2018 (Cód. 274204)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que sequer fora efetuada a intimação do 

Ministério Público dos termos da decisão de fls. 1.235/1.236 (v.07).

Igualmente, não fora procedida a ordenada notificação do Estado de Mato 

Grosso para, querendo, se habilitar na demanda.

Da mesma forma, também não foi certificada a tempestividade das 

defesas manejadas nos autos, mas, ainda assim, o feito foi encaminhado 

à conclusão desta magistrada.

Desta feita, restituo o processo à Secretaria para as devidas 

providências, devendo os autos me volver conclusos apenas após o 

cumprimento integral das determinações exaradas.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178152 Nr: 20269-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, AUTO POSTO CHAPADA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO 

DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Processo nº 20269-24.2014 (Cód. 178152)

VISTOS, ETC.

Não obstante as renúncias efetuadas nos autos às fls. 387 e 390, verifico 

que não houve alteração dos poderes outorgados pelo demandado Paulo 

Porfírio ao Dr. Jonas da Silva, conforme instrumento procuratório de fl. 

282, o qual permanece incólume, razão pela qual deverão ser efetuadas 

as anotações e retificações costumeiras.

No mais, determino seja certificado o eventual trânsito em julgado da 

sentença proferida.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124096 Nr: 3098-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, MDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDL, JJDS, LP, MLDA, MAF, DWT, CRV, HFDL, 

CFDS, PP, MDPG, GAK, GPFP, MGBDA, JHDS, AASDS, JTGJ, VN, FLDDS, 

GFP, RGBP, RLDN, I-IDDHEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ 

RICARDO SOPHIA DORADO - OAB:14722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:11.840, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

ANILTON GOMES RODRIGUES - OAB:14443, ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983, 

DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, 

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162-O/MT, DULCELY SILVA 

FRANCO - OAB:14314/MT, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

EMANUELLE ALBERT CARVALHO - OAB:14220/MT, FABIANO ALVES 

ZANARDO - OAB:12770, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, FILIPE XAVIER 

RIBEIRO - OAB:19465/B, FRANCINADSON D. SANTOS - OAB:27.486 -BA, 

FRANCINADYSON DANTAS DOS SANTOS - OAB:, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, Heleonora Maria Barros Gonçalves - OAB:12578/MT, 

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, JOACIR 

JOSÉ CARVALHO - OAB:, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

OAB:12.055/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, JORGE ANTONIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14.916 DF, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, LAURA CATARINA MOURA 

MORAES - OAB:10433/MT, LAURO JOSE DA MATA - OAB:3774, 

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, LUCELIA BASTOS DE 

SOUZA - OAB:9841/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, MARIANA GOLBERTO - OAB:16.155, MAXMILIAM 

PATRIOTA CARNEIRO - OAB:, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, OTTO MEDEIROS 

DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7683-MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:4591/MT, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055, RICARDO FONTES 

DE SOUZA - OAB:42.152, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908, 

TATIANE BARROS MAGALHÃES - OAB:13.933-MT, THIAGO LEITE DOS 

ANJOS - OAB:20.977-O/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603, WELDER 

GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Processo n.º 3098-93.2010 (Cód. 124096)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido Paulo Porfírio constituiu novo patrono nos 

autos, proceda-se com as anotações e retificações costumeiras.

Tangente ao demandado Júlio César Davoli Ladeia, denota-se à fl. 13373 

que pretende a nomeação da Defensoria Pública para que patrocine a sua 

defesa nos autos, de maneira que, tendo em vista que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e 

gratuita aos necessitados, a qual será prestada pela Defensoria Pública, 

determino seja o mesmo intimado para se dirigir à alusiva instituição para 

que, acaso seja constatada sua hipossuficiência financeira, seja prestada 

a assistência na presente demanda.

Em relação à pretensão de fl. 13.373, aguarde-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida, para posterior liberação da restrição veicular.

No mais, tomadas às providências supra, expeça-se o necessário para a 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, para a apreciação dos 

recursos interpostos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 18785 Nr: 1473-05.2002.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, JANETE DE FÁTIMA 

ZITKOSKI DAMAS, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOPES GONÇALVES, ANA MARIA 

URQUISA CASAGRANDE, ANTONIO CARLOS DA SILVA, ÁGUIDA 

MARQUES GARCIA, JESSÉ COELHO LOPES, HELIO JOSE SCHWAAB, 

Francisco Pereira Filho, ORACILDO NASCIMENTO, ESPOLIO DE JOAO 

DAMAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luíza Ávila Peterlini de 

Souza - OAB:0101, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TANGARA 

DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT, LISIANE DE 

FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, ORACILDO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 12.844, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A

 No mais, considerando que não existem outras preliminares a serem 

afastadas ou irregularidades a serem sanadas, declaro o feito saneado e 

o remeto à fase instrutória deferindo, por ora, a produção de prova 

testemunhal, além da colheita do depoimento pessoal dos requeridos, com 

a finalidade de elucidar a questão controversa.Para tanto, fixo como ponto 

controvertido da lide se houve, ou não, a perpetração dos atos de 

improbidade narrados na peça de ingresso.Isto posto, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 14h00min, 

ocasião em que serão colhidos os depoimentos pessoais das partes, além 

de ouvidas as testemunhas eventualmente indicadas no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, §§4º e 6º, do NCPC, no máximo de 

03 (três) para cada parte.Frise-se, por oportuno, que caberá as partes 

intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, observando-se esta 

decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a 

inércia na realização da intimação importará desistência na inquirição da 

testemunha arrolada.Acaso demonstrado que alguma das testemunhas se 

trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, devendo ser 

requisitada perante o chefe da repartição competente.Concedo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas. Frise-se, por oportuno, que caberá as partes intimarem as 

testemunhas que tiverem arrolado, observando-se esta decisão e o 

disposto no artigo 455 da lei processual, inclusive que a inércia na 

realização da intimação importará desistência na inquirição da testemunha 

arrolada.Acaso demonstrado que alguma das testemunhas é servidor 

público, a intimação será feita via judicial, devendo ser requisitada perante 

o chefe da repartição competente.Expeça-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra.Às 
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providências.Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 276905 Nr: 6494-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA, FABIANA MARTINS 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as contestações retro são tempestivas e, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173850 Nr: 15622-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, MAISA 

SANTOS COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Processo n.º 15622-83.2014 (Cód. 173850)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do pleito de fl.367 e tendo em vista que a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita 

aos necessitados, a qual será prestada pela Defensoria Pública, determino 

seja o mesmo intimado para se dirigir à alusiva instituição para que, acaso 

seja constatada sua hipossuficiência financeira, o assista na presente 

demanda.

Isso, pois, a nomeação de advogado particular por este juízo, a ser 

custeado pelo Estado em caso de demonstração de insuficiência de 

recursos pelo demandado, apenas poderá ocorrer se inexistir serviço da 

Defensoria Pública na Comarca, o que não é o caso.

No mais, certifique-se o decurso do prazo para apresentação de resposta 

pelo requerido Júlio.

Em relação à demandada Maísa, manifeste-se o Ministério Público.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 159506 Nr: 8526-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, ELIEL LÚCIO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Processo n.º 8526-51.2013 (Cód. 159506)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do pleito de fl. 311 e tendo em vista que a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita 

aos necessitados, a qual será prestada pela Defensoria Pública, determino 

seja o requerido Júlio César intimado para que se dirija à Defensoria 

Pública para que esta, constatando sua hipossuficiência financeira, o 

assista na presente demanda.

Isso, pois, a nomeação de advogado particular por este juízo, a ser 

custeado pelo Estado em caso de demonstração de insuficiência de 

recursos pelo demandado, apenas poderá ocorrer se inexistir serviço da 

Defensoria Pública na Comarca, o que não é o caso.

No mais, considerando que a petição de fl. 325 foi apresentada 

posteriormente a citação pessoal do requerido Paulo Porfírio, certifique-se 

o decurso do prazo para a apresentação de resposta.

Na sequência, proceda-se com a intimação pessoal do demandado em 

questão para, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua representação 

processual, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia, nos termos 

do artigo 76, §1º, II, do NCPC.

Decorrido o prazo supra e não regularizada a representação, 

certifique-se.

Por fim, após adotadas todas as medidas supra, manifestem-se o 

Ministério Público e o Município de Tangará da Serra acerca das peças 

contestatórias eventualmente apresentadas no prazo legal.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 255215 Nr: 20845-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MORATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20845-12.2017 (Cód. 255215)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão exarada nos autos.

 Às providências

Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131697 Nr: 1463-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134280 Nr: 4346-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134800 Nr: 4916-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FAINELO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139325 Nr: 9794-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ALISSON DE 

AZEVEDO, WAYNE ANDRADE COTRIM, ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174730 Nr: 16637-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 101757 Nr: 669-27.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LEITE MENEGASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 1699-97.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2252-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 
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que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116348 Nr: 6397-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE MIRANDA DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125836 Nr: 4805-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126497 Nr: 5457-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143934 Nr: 3503-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR VIGUINI PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180651 Nr: 22591-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143585 Nr: 3122-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124881 Nr: 3794-32.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIYOKO ITO KAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142326 Nr: 1726-41.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZARDINA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 103.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164170 Nr: 1854-90.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CRUZ COSTADELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ intimo o patrono da parte autora, Dr. Odacir José Dias 

Cavalheiro, para que compareça perante este juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de retirar os documentos que intruíram a inicial, 

mediante a apresentação das cópias pertinentes, conforme requerido às 

fls. 117/118, e deferido na sentença de fls.112/113 "in fine". Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163581 Nr: 768-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO HAMAIER SCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fls. 

98/99, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121787 Nr: 912-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144716 Nr: 4338-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168705 Nr: 9399-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETH SOARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133466 Nr: 3431-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125964 Nr: 4928-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132744 Nr: 2627-43.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTINO BOA SORTE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 279158 Nr: 8368-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA MARINGA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Ana Cláudia de Trindade em face do Município de Nova Maringá/MT.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 279156 Nr: 8364-80.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN NEVES DOS SANTOS, FABIO NEVES DOS 

SANTOS, FABIANE NEVES DOS SANTOS, ELANE NEVES DS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Fabio 

Neves dos Santos, Fabiane Neves dos Santos e Elane Neves dos Santos 

em face Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Decido.

 Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

Por conseguinte, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 13 de julho de 2018, às 13h15min.

O requerido será citado e intimado na pessoa de seu representante legal 

com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de advogado, a menos que este possua 

procuração com poderes para negociar ou transigir, situação em que a 

presença do autor/requerido será dispensada, ressaltando que se 

tratando o requerido de pessoa jurídica de direito público interno, deve ser 

intimado, perante o órgão de Advocacia Pública responsável (NCPC, art. 

75, II c.c artigo 242, §3º).

Mister elucidar que o não comparecimento das partes à audiência 

conciliatória, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134423 Nr: 4503-33.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDECI MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fls. 

141/142, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136464 Nr: 6722-19.2011.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

107, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166070 Nr: 5203-04.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI MESSA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls.79/81 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso, na data de 20/02/2018. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192034 Nr: 8434-05.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILMAR FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 111(112), 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165820 Nr: 4761-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSSANDRA ESTEVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls.137/139 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso, na data de 20/02/2018. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185122 Nr: 2760-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, 

Cláudio Aparecido Hoepeers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Processo nº. 2760-46.2015 (Cód. 185122)

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

 Cuida-se de Embargos à Execução interposto pelo Município de Tangará 

da Serra contra Franco Ariel Bizarello dos Santos e Cláudio Aparecido 

Hoepeers.

 Acostado ao feito principal termo de acordo formulado pelas partes, fora 

homologado por este juízo, vindo-me os autos conclusos.

É o Relatório

Decido.

Analisando o conjunto processual verifica-se a dissipação de interesse 

processual para o prosseguimento da ação, devendo o feito ser extinto.

Isso porque, como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de 

se obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, que in 

casu, já não existe mais, uma vez que as partes acordaram acerca do 

valor devido, entabulando acordo que foi homologado por esta magistrada 

(cód. 124280).

Ademais, não se pode olvidar que legitimidade de parte ou interesse de 

agir, devem estar presentes não só no ato de instauração do processo, 

mas também no momento em que se julga o mérito da causa.

Segundo o mestre Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito 

Processual, v. 1. Rio de janeiro: Forense, 1999, p. 314, "Quer isto dizer 

que, se existirem ao tempo da formação da relação processual, mas 

desaparecerem ao tempo da sentença, o julgamento deve ser de extinção 

do processo por carência de ação, sem apreciação do mérito”.

Foi exatamente o que ocorreu no presente feito, pois, em decorrência da 

transação houve a perda superveniente do objeto da presente.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado 

com o artigo 354, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2017.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000064-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VILANOVA (IMPETRANTE)

ANTONIO ARRUDA PEREIRA (IMPETRANTE)

ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

LEIVALDI FERREIRA SOARES (IMPETRANTE)

VICENTE DE PAULO SILVA (IMPETRANTE)

CELIO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

DELVINO MARTINS DE SOUZA (IMPETRANTE)

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ERONILDO ASSUNCAO (IMPETRANTE)

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ISRAEL RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

AGNALDO EUGENIO GALDINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DO patrono do impetrante a apresentação dos holerites que 

demonstrem o descumprimento do julgado e então conclusos para fixação 
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de novo preceito cominatório.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157896 Nr: 6494-73.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGCM, MVCM, EDILSON RENATO CAFACIO, LUZINETE 

BARBOSA LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ANTUNES DE FRANÇA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de 

fls.316/376, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 2638-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYOVAC BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça parte final transcrita NÃO FOI POSSIVEL EFETUAR a 

penhora dos créditos referentes a locação dos imóveis descritos no r. 

mandado. Devolvo o r. mandado na Central de mandados e aguardo novas 

determinações. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 27 de 

Abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225684 Nr: 14788-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA RIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCA HIROKO SASSAKI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a prática de atos odrinatórios.

Considerando-se que ambas as partes apresentaram em seus memoriais 

documentos que reputam novos, oportunize-se o contraditório quanto a 

documentação apresentada e então conclusos.

Intimem-se. Cumrpa-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272541 Nr: 3082-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO ALTO DO TARUMÂ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS, MARIA 

LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes requeridas, onde 

foram DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ não existe o 

numero indicado, devendo informar o endereço atualizado da referida 

requerida para fins de proceder a citação da mesma , informando nos 

autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217075 Nr: 7512-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 217075

 Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Jesus Pereira dos Santos, ambos qualificados no encarte 

processual, visando compelir o requerido a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 8.057,72 decorrente da nota de crédito rural de fls. 6v, 

vencida em 1 de janeiro de 2012.

Citado o requerido apresentou contestação pugnando pelo 

reconhecimento ou remissão do débito e subsidiariamente a exclusão de 

encargos abusivos. (fls. 57)

A instituição financeira apresentou impugnação a fls. 69, destacando a 

inaplicabilidade da remissão com base na Lei 13.0001/2014, defendendo a 

regularidade do crédito.

E o breve relatório.D E C I D O.

Considerando-se que o débito objeto da presente ação de cobrança se 

encontra vendido desde 1 de janeiro de 2012.

Considerando-se que apesar da ação ter sido distribuída em 23/6/2016 

somente foi proferido o despacho determinando a citação em 27/4/2017 e 

que a inicial somente foi recebida em tal data em razão do autor ter 

recolhido as custas iniciais em 22/3/2017 (fls. 25/2), apesar de intimado 

pelo DJE e, 30/6/2016.

Oportunizo a manifestação das partes quanto a ocorrência de prescrição, 

devendo inclusive as partes informarem sobre causas interruptivas e 

suspensivas.

Após as manifestações ou decorrido o prazo para tanto, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248359 Nr: 15332-63.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSSORIA PUBLICA - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por 

Banco do Brasil S/A em face de, para condenar a parte requerida ao 

pagamento da importância de R$ 4963,66, atualizados nos termos da 

planilha de fls. 6/9, sendo atualização por INPC, juros moratórios de 1% ao 

ano e juros remuneratórios de 1,5%,ao ano e multa de 2%, chegando-se 

ao montante de R$ 8360,29 em 30/3/2017;A título de sucumbência, com 

fundamento no princípio da causalidade, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono 

do requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa, 

observando-se contudo a suspensão da exigibilidade de tal preceito ante 

a gratuidade deferida em favor do requerido. Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Com o transito em julgado, arquive-se.Às providências.Tangará da 
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Serra, 10 de maio de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140873 Nr: 181-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PETERSON PONCETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 140873

Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Banco Itaucard S.A em desfavor 

de Jonathan Pertenso Poncetti, ambos qualificados.

Recebida a inicial, restou frustrada a tentativa de citação pessoal do 

requerido, bem como todas as diligências para a localização do mesmo, 

sendo que às fl. 151, postula a parte autora pela extinção da ação, ante a 

ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatados, decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do art. 485 do Novo CPC.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa.

 Proceda-se o recolhimento de eventuais mandados pendentes de 

cumprimento, bem como o levantamento de eventuais restrições 

realizadas por este Juízo.

Custas pela parte requerente, devendo ser observado, inclusive, as 

despesas das diligências já realizadas nos autos.

Publique-se, registre-se, e intime-se apenas a requerente.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Tangará da Serra, 2 de maio de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141063 Nr: 383-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELINO RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT-10.661, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 141063

Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Banco Itaucard S.A em desfavor 

de Valdelino Ribeiro da Luz, ambos qualificados.

Recebida a inicial, restou frustrada a tentativa de citação pessoal do autor, 

sendo deferida a citação por edital, tendo o autor contudo deixado de 

promover a publicação dos editais (fls. 136)

À fl. 157, postula a parte autora pela extinção da ação, ante a ausência de 

interesse no prosseguimento do feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatados, decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do art. 485 do Novo CPC.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa.

 Proceda-se o recolhimento de eventuais mandados pendentes de 

cumprimento, bem como o levantamento de eventuais restrições 

realizadas por este Juízo.

Custas pela parte requerente, devendo ser observado, inclusive, as 

despesas das diligências já realizadas nos autos.

Publique-se, registre-se, e intime-se apenas a requerente.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Tangará da Serra, 2 de maio de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146650 Nr: 6391-03.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIMAR CEZAR DE MATOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 Intimação do advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 75,33 (setenta e cinco reais e trinta e três 

centavos), devendo este valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154423 Nr: 3058-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES LEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

672,00 (seiscentos e setenta e dois reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 164/165. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 300,00 (trezentos reais), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA e ao IEPTB-MT por meio da Central de 

Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser distribuída ao Tabelionato de 
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Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168271 Nr: 8746-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ALEXANDRE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO VILA ESMERALDA, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR PEREIRA 

GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 Vistos,

Certifique-se a existência deo Inventário informado a fls. 226 junto ao 

Cartório Distribuidor.

Confirmada a existência, translade-se termo de nomeração do 

inventariante e eventual sentença caso o processo tenha sido extinto.

Inexistindo informações quanto ao registro dos autos 717/19991 intime-se 

o peticionário de fls. 225 para que confirme os dados do Inventário 

destacando-se a Comarca e data da distribuição.

Apresentada a documentação, oportunize-se a manifestação do autor e 

então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212251 Nr: 3851-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TADEU PEREIRA VILELA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Newton de Oliveira, FRANCISCO 

ALENCAR GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça de folhas 101v, bem como acerca da certidão d agestora 

geral do foro de folhas 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195049 Nr: 10872-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÉ ART PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDIE MONIQUE BIRCK POLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos folhas 44 para 

Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade penhora e avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230065 Nr: 18561-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILCA HIROKO SASSAKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA RIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 

18.496

 Vistos,

Atente-se o Car´torio para a prática de atos ordinatórios.

Assim, considerando-se que ambas as partes apresetaram documentos 

que reputavam novos em seus memoriais, oportunize-se o contraditório e 

então renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153193 Nr: 1866-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, BIDSA, HEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA, para 

devolução dos autos nº 1866-41.2013.811.0055, Protocolo 153193, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220448 Nr: 10423-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN BARBOSA DE LIMA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dias de Alencar 

Neto - OAB:14.859, Jean Michel Sanches Piccoli - OAB:15.877

 Intimação do patrono do reu a fim de tomar ciencia acerca da expedição 

de carta precatória para a comarca de Rondonópolis-MT para suspensão 

condicional do processo.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206194 Nr: 19839-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 278752 Nr: 8056-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS BUENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Felicio Garcia - 

OAB:7297

 Intimação do patrono do reeducando para manifestar-se acerca do 

calculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188897 Nr: 5781-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BRITO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Gilmar Brito Santana, Rg: MG-10.792.599 SSP MG 

Filiação: Daniel Francisco Santana e Marieta Brito Santana, data de 

nascimento: 22/10/1974, brasileiro(a), natural de Irece-BA, solteiro(a), 

Endereço: Recolhido No Cdp - Rua 09, S/n, (Proximo do Bar 7 Copas), 

Bairro: Vila Portuguesa, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 8H30M, A FIM DE SER INTERROGADO 

NA SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Tendo em vista que o 

nobre Defensor Público que patrocina a Defesa do acusado estará 

gozando de licença paternidade, necessário se faz redesignar a Sessão 

de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada nos autos. 2. Deste Modo, 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 09 de 

agosto de 2018, com início às 08:30 horas. Intime-se, cumpra-se. 3. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 dias, manifestem quanto as 

testemunhas não encontradas (fls. 160). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274944 Nr: 4913-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS BERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos. 1) Diante da 

impossibilidade de comparecimento da testemunha, REDESIGNO a 

presente audiência para o dia 13 de junho de 2018, às 15h30min, SAINDO 

OS PRESENTES INTIMADOS. 2) REQUISITE-SE a presença da mencionada 

testemunha junto ao Comando da Polícia Militar. 3) OFICIE-SE ao Juízo 

Deprecante, comunicando sobre a redesignação da solenidade. 

CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276755 Nr: 6379-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RONQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SETOLIN - 

OAB:18.930 /MT

 Autos nº: 6379-76.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276755.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 15h40min, para oitiva da 

testemunha IPJC Weverton Crespim de Oliveira, que deverá ser INTIMADA 

a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278550 Nr: 7813-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA RODRIGUES, JACKELINE 

FREIRE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE OLIVEIRA 

BORGES MORETI - OAB:16476/MT, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - OAB:3596-A/MT, 

VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - OAB:19.913-O

 Autos nº: 7813-03.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278550.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 16:00 horas para oitiva da 

testemunha Juliano Garcia de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278556 Nr: 7825-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Gouveia de Assis - 

OAB:18.434/MT

 Autos nº: 7825-17.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278556.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 16h10min para oitiva da vítima 

Amanda Marquezi Boscolo, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para 

o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278494 Nr: 7792-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 Autos nº: 7792-27.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278494.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 16h20min para oitiva da 

testemunha do Ministério Público Luis Carlos Loro e da testemunha de 

defesa Celso Pasqual Redivo que deverão ser INTIMADAS a 

comparecerem, para o fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278356 Nr: 7671-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:8797A

 Autos nº: 7671-96.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278356.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 16h40min, para oitiva da 

testemunha Jorge Rechmann, que deverá ser REQUISITADA junto ao 

Batalhão/Comando da Polícia Militar respectivo, para comparecer para o 

fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 11 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 211246 Nr: 3031-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3031-21.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): JOSE WILSON DE ASSUNÇÃO

INTIMANDO: Indiciado(a): JOSE WILSON DE ASSUNÇÃO Filiação: Jose 

Antonio de Assunção e Edineir Maria Pereira de Assunção, brasileiro(a), 

convivente, motorista, Endereço: Atualmente em Local incerto ou 

desconhecido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do Indiciado acima citado e qualificado, para 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as 

provas que pretende produzir. Deve também, no mesmo ato, ser o 

representado cientificado da consequência disposta no art. 307 do CPC, 

ou seja, de que em não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

requerente; caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias, sem que 

isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, eventualmente 

aplicável ao caso em comento. E, ainda, INTIMAÇÃO das medidas 

deferidas, quais sejam: a) fica proibido de portar arma de fogo; b) 

afaste-se do lar, domicílio ou local de convivência; c) fica proibido de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 100 (cem) metros; d) fica proibido de manter qualquer contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação, ainda que por telefone ou cartas; e) fica proibido de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; f) fica determinada a separação de corpos.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.1) Atenta aos autos, DEFIRO 

integralmente a manifestação do Parquet acostada às fls. 31, razão pela 

qual, considerando que o réu não foi encontrado no endereço declinado 

nos autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de 

Processo Penal, CITE-SE o acusado Jose Wilson de Assunção pela via 

editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias. 2) Em caso de 

transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se manifestar. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 07 de dezembro 

de 2017. Anna Paula Gomes de Freitas Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 14 de maio de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186421 Nr: 3854-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Autos nº: 3854-29.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 186421.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos despendidos pela defesa 

técnica do réu Manoel Messias da Silva, às fls. 43/50, constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina, razão pela qual, em 

consonância com manifestação do Parquet (fls. 56/56 verso), REJEITO os 

referidos argumentos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:
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“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 43/50) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

junho de 2018, às 14:00 horas.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 50).

4.1 REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, a testemunha militar, para 

comparecer à audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 

221, § 2º, do CPP.

 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 192814 Nr: 9165-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 9165-98.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 192814.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu às fls. 42/44 e tudo mais 

que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de junho de 2018, às 17h20min.

2. INTIMES-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

3. INTIME-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum na denúncia (fls. 06).

 3.1. Considerando que todas as testemunhas são servidores públicos, 

COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, 

§ 1º, do CPP.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001252-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELVAIR PINTO MAGALHAES OAB - MT16223-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/10/2018, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAGNER JUNIOR SILVA LOURENCO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/10/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO JOSE RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/10/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/10/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/10/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO ANTONIO SEVERINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVIFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/10/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/10/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/10/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OCIMAR ANTONIO LANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINEIRO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para que dentro do prazo legal se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON BORSATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DAISE PIRES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. INDEFIRO o pedido de fixação de honorários, uma vez 

que incabível em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para, requerer o entender de direito no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA BENEDITA DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu em cartório o prazo de 15 dias(revel), sem que a 

Executada comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000376-88.2018.8.11.0055 Autora: Elizamar Pereira Réu: Banco 

Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação da autora no presente caso. Não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). De igual modo, não verifico a litispendência afirmada pela empresa 

ré, uma vez que não há identidade de partes entre as demandas (uma foi 

promovida em face da empresa BANCO BRADESCARD S/A e a outra em 

face de BANCO BRADESCO S/A), razão pela qual não incide o disposto 

do art. 337 §1º do CPC. Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pois bem. Depreende-se dos autos que a 

autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 

311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos), como prova certidão 

de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 11820973). Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão, por não 

ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Diante da afirmação da 

parte autora de que a inscrição foi indevida, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que os serviços foram 

devidamente contratados e que as cobranças em questão são 

decorrentes de exercício regular de direito, inexistindo cobrança indevida, 

tampouco dano moral decorrente desta. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a contratação pelo autor, a negativação advinda 

da cobrança por este e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. Embora ré alegue que houve 

contratação de seus serviços, não há qualquer comprovação da 

ocorrência do referido pacto (sequer telas sistêmicas foram juntadas aos 

autos, sublinhe-se). Assim, uma vez invertido o ônus probatório, caberia a 

ré demonstrar que a pactuação de fato ocorreu, situação inexistente nos 

autos. A falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de reparar. Não é outro o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme julgados abaixo colacionados: [...].Todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). [...] O fornecedor tem o dever de conferir de 

modo adequado os documentos de identificação do contratante no ato da 

celebração do contrato, e, se se sujeita aos riscos de uma contratação 

mais célere e simples, a lhe proporcionar ganhos, deve arcar com as 

consequências de tal risco, respondendo pelos danos que possa causar 

a terceiros. (Ap 26910/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) 

Nesse diapasão, comprovada a existência de fraude realizada por terceiro 

no presente caso, necessária é a declaração de inexistência do negócio 

jurídico em relação à autora. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

compensação, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 
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dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor, e, por consequência, os declarar inexigíveis; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes; c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 05 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000313-63.2018.8.11.0055 Reclamante: EDMILSON DOS SANTOS 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA referente ao valor de R$ 155,65, 

disponibilizado em 17/10/2017, conforme prova certidão anexa à inicial. 

Contudo, afirma que não possui esse débito, pois nunca o contratou. A ré, 

em sua peça contestatória requer preliminarmente seja reconhecida a falta 

de interesse de agir do reclamante e no mérito aduz ausência de 

comprovação dos danos danos morais pleiteados, requerendo ao final a 

improcedência da ação. Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, não havendo falar em necessidade de 

requerimento administrativo como pressuposto objetivo do citado direito. 

Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o 

que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Diante da 

afirmação autoral de que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório, resta 

controversa a cobrança de valores advindos de serviço não contratado, a 

inclusão no cadastro de inadimplentes e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à autora. Uma vez invertido o 

ônus probatório, caberia a ré demonstrar que as cobranças em questão 

eram devidas, na forma do art. 373, II do CPC – ônus este do qual não se 

desincumbiu. Isso porque a ré não juntou aos autos nenhuma prova – 

mesmo que indiciária – de que tenha havido contratação prévia à inclusão, 

razão pela qual reputo inexistente tal relação jurídica, sendo necessário o 

cancelamento da inscrição desta decorrente. Entretanto, embora a 

inclusão no presente caso se mostre indevida, é certo que inexiste dever 

de indenizar, uma vez que há outras duas inscrições preexistentes - 

datadas de 14/09/2103 – por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 
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sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que a outra inscrição seria indevida, ao contrário, sequer alegou tal 

fato; assim, sem demonstrar que houve discussão judicial a seu respeito 

(no tocante a cobrança indevida), bem como ilustrar os motivos pelos 

quais as negativações são ilícitas, reputam-se devidas às citadas 

inscrições preexistentes. Em que pesem os argumentos da parte autora, 

entendo inexistir distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. Assim, necessário é o cancelamento 

da inscrição citada, embora seja inexistente o dever reparar em questão. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para declarar inexistente a relação jurídica 

entre autora e ré, bem como determinar o cancelamento da inscrição no 

cadastro de inadimplentes desta relação jurídica decorrente. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juiza 

Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RONEY DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000262-52.2018.8.11.0055 Reclamante: ROBSON RONEY DA SILVA 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, sem nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, cf. art. 6º, inc. VIII da CRFB. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 373, inc. II do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte Autora alega que foi surpreendida 

pela negativa da concessão de um credito no comercio local, sob 

alegação de restrição creditícia de seu nome junto ao SCPC / SERASA 

referente ao valor de R$ 74,98. Afirma que jamais contraiu dívidas com a 

Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são 

totalmente indevidas e descabidas. Pleiteia via da presente ação o 

cancelamento das restrições de seu nome/CPF junto ao SCPC/SERASA, 

requerendo ainda reparação por danos morais. A ré, em sua contestação 

preliminarmente alega AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DA 

INEXISTÊNCIA DE LIDE ENTRE AS PARTES e no mérito aduz que afirma que 

há contrato firmado entre as partes. No mais discorre acerca da ausência 

de culpa da empresa promovida, requerendo por fim a improcedência da 

ação e a condenação do promovente em litigância de má-fé. Ab initio, 

afasto a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por 

entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não 

havendo falar em necessidade de requerimento administrativo como 

pressuposto objetivo do citado direito. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Analisando o acima narrado, bem como 

a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a contratação pelo autor dos serviços citados. Neste 

cotejo, reputo assistir razão a parte autora. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido, tampouco apresentou telas de seu 

sistema que demonstrassem qualquer ligação entre a promovente e a 

promovida que ensejasse o débito que restringiu o crédito da autora. 

Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação 

em questão não pertence a autora. Nesse contexto, sem a prova 

inequívoca de que o débito atribuído ao promovente é de sua 

responsabilidade, impõe-se a condenação da promovida pelo dano moral 

ocasionado. A jurisprudência é nesse sentido: Direito do Consumidor. 

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença 

de procedência. Negativação indevida decorrente de fraude. 

Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na hipótese, 

o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A existência de 

outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente pelo devedor 

não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os termos da 

Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta majoração, 

haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. 
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DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 

DO CPC.  (TJ-RJ -  APL:  01698108220118190001 RJ 

0169810-82.2011.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 08/01/2015, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/01/2015 

00:00) Assim, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na inclusão 

indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, não sobrevindo 

demonstração de qualquer excludente de ilicitude. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Na fixação do 

quantum a título de indenização por danos morais, deve-se considerar, 

além da posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, 

o grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. No caso, considerando tais 

elementos, orientada pelo entendimento deste juizado e seguindo o 

patamar utilizado pela Turma Recursal em casos análogos opino pela 

fixação de indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para o 

fim de: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, 

por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes 

deste. b) Condenar a promovida TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar ao 

promovente ROBSON RONEY DA SILVA a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 

inscrição indevida e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 1000299-79.2018.8.11.0055 Autora: MARIA JOSE DA SILVA Ré: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA JOSE DA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL S/A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas 

que perfazem o montante de R$ 120,93, disponibilizada em 10/09/2016, 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum debito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando histórico 

de ligações que demonstram a realização do negócio jurídico com a 

autora, além de telas sistêmicas, método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Entendo que 

havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida 

com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 
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inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

contido na inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora 

e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC 

c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000320-55.2018.8.11.0055 Reclamante: RHINA COSTA Reclamada: 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, sem nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista, inclusive no tocante a inversão do ônus da 

prova, cf. art. 6º, inc. VIII da CRFB. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 373, inc. II do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de um 

credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA referente ao valor de R$ 92,16 NOVENTA 

E DOIS REAIS COM DEZESSEIS CENTAVOS), gerado pelo contrato Nº 

0200390955350. Afirma que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, 

tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela 

qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e 

descabidas. Pleiteia via da presente ação o cancelamento das restrições 

de seu nome/CPF junto ao SCPC/SERASA, requerendo ainda reparação 

por danos morais. A ré, em sua contestação preliminarmente alega 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL -NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA e no mérito aduz ser legítima a cobrança e afirma que há 

contrato firmado entre as partes. No mais discorre acerca da ausência de 

culpa da empresa promovida, requerendo por fim a improcedência da ação 

e a condenação do promovente em litigância de má-fé. Ab initio, afasto a 

preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por entender 

ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo 

falar em necessidade de requerimento administrativo como pressuposto 

objetivo do citado direito. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça 

de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 

5º, inc. XXXV). Afasto ainda as preliminares de INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL e INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL -NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA por não vislumbrar a ocorrência de referidas 

preliminares. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pelo autor dos serviços citados. Neste cotejo, reputo assistir 

razão a parte autora. A ré, em sua defesa, juntou apenas um contrato 

supostamente assinado pela autora, sem nenhum outro documento que 

corroborasse com a tese defendida, como cópia dos documentos 

pessoais e documentos exigidos na abertura do crédito que restringiu o 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, na forma do 

art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação em questão não 

pertence a autora. Nesse contexto, sem a prova inequívoca de que o 

débito atribuído ao promovente é de sua responsabilidade, impõe-se a 

condenação da promovida pelo dano moral ocasionado. A jurisprudência é 

nesse sentido: Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais. Sentença de procedência. Negativação 

indevida decorrente de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. 

Risco do negócio. Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum 

debeatur adequado. A existência de outras negativações ilegítimas e 

questionadas judicialmente pelo devedor não afasta o dever de indenizar, 

mostrando-se inaplicável os termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba 

honorária também não comporta majoração, haja vista a baixa 

complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. DESPROVIMENTO 

DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - 

APL: 01698108220118190001 RJ 0169810-82.2011.8.19.0001, Relator: 
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DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

08/01/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 16/01/2015 00:00) Assim, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

inclusão indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, não 

sobrevindo demonstração de qualquer excludente de ilicitude. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Na fixação do 

quantum a título de indenização por danos morais, deve-se considerar, 

além da posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, 

o grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. No caso, considerando tais 

elementos, orientada pelo entendimento deste juizado e seguindo o 

patamar utilizado pela Turma Recursal em casos análogos opino pela 

fixação de indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para o 

fim de: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, 

por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes 

deste. b) Condenar a promovida LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA a pagar à promovente RHINA COSTA a importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 

inscrição indevida e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY ROSA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001589-66.2017.8.11.0055 Autora: ROSELY ROSA MONTEIRO 

Ré: TELEFONICA S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

ROSELY ROSA MONTEIRO em face de TELEFONICA S/A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando 

CONTRATO devidamente assinado pela autora, documentos pessoais e 

comprovante de endereço entregues quando da realização do negocio 

jurídico, ou seja, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. A autora, ainda, apesar 

de intimada não impugnou a contestação e documentos apresentados pela 

defesa. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte 

da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 
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inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, OPINO por 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais) 

em conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], 

considerando a retificação do valor da causa promovida de ofício. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ROSANA DE JESUS SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001588-81.2017.8.11.0055 Autora: PAMELA ROSANA DE 

JESUS SANTOS DA COSTA Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

PAMELA ROSANA DE JESUS SANTOS DA COSTA em face de VIVO S/A. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando 

CONTRATO devidamente assinado pela autora, documentos pessoais e 

comprovante de endereço entregues quando da realização do negocio 

jurídico, ou seja, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. A autora, ainda, apesar 

de intimada não impugnou a contestação e documentos apresentados pela 

defesa. Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte 

da promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não 

contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou contrato que 

pudesse gerar o suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais) em 

conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], considerando 
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a retificação do valor da causa promovida de ofício. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001569-75.2017.8.11.0055 Autora: ISAIAS DOS SANTOS LIMA 

Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por ISAIAS DOS SANTOS LIMA em face de VIVO 

S/A. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas 

que desconhece como prova certidão de restrição anexa aos autos. A 

autora alega não ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum débito com a mesma, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora deixou de adimplir com o 

contrato firmado entre as partes, sendo que a parte autora chegou utilizar 

a linha e efetuar pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, 

se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

juntando CONTRATO devidamente assinado pela parte autora, 

documentos pessoais e comprovante de endereço entregues quando da 

realização do negocio jurídico, ou seja, método probatório suficiente para 

ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. O autor, 

ainda, apesar de intimado não impugnou a contestação e documentos 

apresentados pela defesa. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais) em 

conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], considerando 

a retificação do valor da causa promovida de ofício. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 
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da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000304-04.2018.8.11.0055 Reclamante: MICHELE RIBEIRO 

GONCALVES Reclamado: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação 

de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), necessário é 

inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do Código de 

Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança e 

hipossuficiência técnica em relação a ré. Vejamos: A autora narra que em 

sua inicial que constatou que constava em seu nome negativação no valor 

total de R$ 578,64 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos). Afirma que não possui débito algum com a Ré, entendendo 

serem indevidas tanto a cobrança quanto a inclusão de seus dados no 

cadastro de restrição ao crédito, razão pela qual requer seja declarada 

inexistente a relação jurídica referente ao débito em comento, bem como 

seja condenada a requerida ao pagamento de dano moral. Diante da 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída em nome do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa[5]. A ré, em sua contestação, 

requer preliminarmente a extinção do processo sem julgamento do mérito 

por necessidade de produção de prova pericial, no mérito afirma que o 

crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre o BANCO 

SANTANDER e a RÉ RENOVA, cujos dados da operação constam 

discriminados, tendo havido a regular notificação da operação de cessão 

à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao 

crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, 

cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com 

a Autora. Requerendo por fim, a improcedência da ação. Neste caso, 

havendo a negativa de débito, cabe à parte reclamada demonstrar a 

existência de referido negócio jurídico que ensejou na restrição ao nome 

do promovente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A promovida em sua defesa demonstra a 

realização do negócio jurídico entre a parte promovente e o BANCO 

SANTANDER, juntando aos autos o termo de cessão do débito de origem, 

conforme contrato inadimplido pela promovente, bem como a notificação 

da cessão e da possibilidade de inclusão de seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito, conforme preceitua a legislação. Ademais, demonstra 

que a autora, antes da restrição ora contestada, já havia sido negativada 

por ordem do banco Santander, demonstrando assim, ter a AUTORA 

conhecimento de referido débito. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, demonstrado a ausência de pagamento do débito 

constituído pela autora, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. A jurisprudência é neste sentido: 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR INADIMPLENTE - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. 1) A responsabilização civil do 

fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na 

causação do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do nexo 

causal entre a conduta lesiva e o dano. 2) E nos termos dos incisos do § 

3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". 3) A 

parte ré, ao negativar o nome do autor em razão da inadimplência, agiu em 

exercício regular de direito, não havendo que se falar em dever de 

indenizar. 4) Por ausência de amparo legal e porque basta a existência de 

dívida para que o credor possa promover a negativação do nome do seu 

devedor em cadastro de proteção ao crédito, não há como se acolher a 

alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de que para autorizar a 

inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes o débito deve 

ser referente a título executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do 

novo CPC. 5) A litigância de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento 

subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao 

Judiciário e afronta ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. 6) No caso dos autos, 

com a manifesta improcedência da pretensão autoral outra conclusão não 

resta senão a de que intentou-se engodar a jurisdição com a alteração da 

verdade dos fatos, hipótese que se amolda perfeitamente à figura da 

litigância de má-fé tipificada no artigo 80, inciso II do novo CPC, justificando 

a condenação imposta pela sentença. (Processo AC 10620150024094001 

MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

06/02/2017 Julgamento 26 de Janeiro de 2017 Relator Otávio Portes). 

Assim, neste contexto analítico, resta comprovado ser devida a inclusão 

da autora no cadastro de inadimplentes, razão pela qual necessária é a 

improcedência da presente demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 30 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 
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de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Tendo a Instituição Financeira afirmado a existência de 

relação jurídica entre as partes cumpria-lhe o ônus juntar aos autos 

provas hábeis para corroborar a sua tese recursal e elidir a afirmação do 

Autor de que nunca manteve qualquer negócio jurídico com o Banco. Os 

documentos unilateralmente produzidos pelo Banco de per si não são 

hábeis para comprovar a existência de contratação entre as partes, 

tampouco comprova de per si a sustentada inadimplência contratual. 

Demonstrara que é indevida a cobrança do débito, deve-se reconhecer 

também que é indevida a anotação do nome da parte nos cadastros de 

dados negativos. fazendo surgir a responsabilidade civil e o dano moral no 

caso de natureza in re ipsa. Se o valor do dano moral atende a 

razoabilidade como também o caráter punitivo pedagógico deve ser 

mantido o montante fixado pelo Juízo a quo. Presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por 

pessoa física, cabendo o deferimento da justiça gratuita, especialmente, 

quando há documentos corroborando tal assertiva. (Ap 8832/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FREITAS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001590-51.2017.8.11.0055 Autora: VALDOMIRO FREITAS 

MARCELINO Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

VALDOMIRO FREITAS MARCELINO em face de VIVO S/A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando 

CONTRATO devidamente assinado pela parte autora, documentos 

pessoais e comprovante de endereço entregues quando da realização do 

negocio jurídico, ou seja, método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O autor, ainda, 

apesar de intimado não impugnou a contestação e documentos 

apresentados pela defesa. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais) em 

conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], considerando 

a retificação do valor da causa promovida de ofício. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 
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julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001580-07.2017.8.11.0055 Autora: ADILSON FERNANDES DE 

ASSIS Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

ADILSON FERNANDES DE ASSIS em face de VIVO S/A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando 

CONTRATO devidamente assinado pela parte autora, documentos 

pessoais e comprovante de endereço entregues quando da realização do 

negocio jurídico, ou seja, método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O autor, ainda, 

apesar de intimado não impugnou a contestação e documentos 

apresentados pela defesa. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais) em 

conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], considerando 

a retificação do valor da causa promovida de ofício. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000298-94.2018.8.11.0055 Autor: José Jailson Vieira da Silva 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida no valor de R$ 149,67 (cento e quarenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 11745772). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não realizou os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. ID n. 

12826144.) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

devidamente assinado pelo autor – assinatura idêntica a dos documentos 

juntados com petitório inicial, frise-se. Bem como juntou diversos extratos 

de ligações (cf. ID n. 12744590). Neste ponto, reitera-se a 

desnecessidade da produção de prova pericial para verificação das 

assinaturas constante no instrumento particular e documentos juntados 

com a petição inicial porque são visivelmente semelhantes. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: 

[...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão 

da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo 

ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). De igual modo, afasto a alegação de preclusão no tocante a 

juntada posterior do contrato, primeiro porque houve respeito ao 

contraditório (o autor manifestou-se sobre a prova, cf. ID n. 12841180), 

segundo porque a juntada extemporânea não causou qualquer prejuízo 

processual ao autor, e terceiro por respeito ao princípio da informalidade 

que rege os processos que tramitam perante os Juizados Especiais (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95). Portanto, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que o autor contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente. Bem como demonstrou a origem dos débitos (serviços de 

telefonia móvel). É dizer, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Neste contexto 

analítico, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos 

comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 
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autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000397-64.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 12924292). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de abril de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001490-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDOARDO DO CARMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001490-96.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA 

INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por IDOARDO DO CARMO PEREIRA em face de CLARO 

S.A. A reclamação do Autor insurge basicamente acerca da falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada em virtude do número da 

modalidade PÓS–PAGO: (65) 99607-7645. O reclamado apresentou sua 

defesa aduzindo ilegitimidade para ser demandada, pois a linha telefônica 

em questão pertence a empresa VIVO S.A., requerendo assim seja 

julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

inciso VI, do NCPC. O promovente, apesar de intimado, não impugnou a 

contestação apresentada. A priori patente está a ilegitimidade do 

reclamado para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, a 

LEGITIMIDADE PASSIVA SERIA DE FATO DA EMPRESA VIVO S.A., 

RESPONSAVEL PELO CONTRATO TELEFÔNICO referente ao número (65) 

99607-7645 informado na inicial. 3. DISPOSITIVO Isso posto, OPINO POR 

JULGAR EXTINTO o processo sem exame de mérito, com base no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento do juizado especial que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000367-29.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 12799587), embora 

tenha sido devidamente intimada, via seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 
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julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000250-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAN VIEIRA ALVES (EXECUTADO)

 

Intimo a aparte autora, por meio de seu procurador, para apresentar 

endereço atualizado da parte executada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001587-96.2017.8.11.0055 Autora: SONIA APARECIDA 

LOURENCO DA SILVA Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SONIA 

APARECIDA LOURENCO DA SILVA em face de VIVO S/A. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, juntando 

CONTRATO devidamente assinado pela parte autora, documentos 

pessoais e comprovante de endereço entregues quando da realização do 

negocio jurídico, ou seja, método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. A autora, ainda, 

apesar de intimada não impugnou a contestação e documentos 

apresentados pela defesa. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais) em 

conformidade com o pedido de danos morais, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[1], considerando 

a retificação do valor da causa promovida de ofício. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000370-81.2018.8.11.0055 Reclamante: EUNICE NERI DE OLIVEIRA 

Reclamada: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA referente ao valor de R$ 32,09, conforme 

prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse 

débito, pois nunca o contratou. A ré, em sua peça contestatória afirma ser 

legitima a restrição por ausência de pagamento do contrato firmado entre 

as partes, aduz ausência de comprovação dos danos morais pleiteados, 

requerendo ao final a improcedência da ação. Diante da afirmação autoral 

de que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório, resta controversa a cobrança 

de valores advindos de serviço não contratado, a inclusão no cadastro de 

inadimplentes e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão à autora. Uma vez invertido o ônus probatório, 

caberia a ré demonstrar que as cobranças em questão eram devidas, na 

forma do art. 373, II do CPC – ônus este do qual não se desincumbiu. Isso 

porque a ré não juntou aos autos nenhuma prova – mesmo que indiciária – 

de que tenha havido contratação prévia à inclusão, razão pela qual reputo 

inexistente tal relação jurídica, sendo necessário o cancelamento da 

inscrição desta decorrente. Entretanto, embora a inclusão no presente 

caso se mostre indevida datada de 10/06/2016, é certo que inexiste dever 

de indenizar, uma vez que há outra inscrição preexistente - datada de 

18/09/2014, – por inadimplemento, neste caso, incide o entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste sentido o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

[...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com 

vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que a outra inscrição seria indevida, ao contrário, sequer alegou tal 

fato; assim, sem demonstrar que houve discussão judicial a seu respeito 

(no tocante a cobrança indevida), bem como ilustrar os motivos pelos 

quais a negativação é ilícita, reputa-se devida a citada inscrição 

preexistente. Em que pesem os argumentos da parte autora, entendo 

inexistir distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. Assim, necessário é o cancelamento 

da inscrição citada, embora seja inexistente o dever reparar em questão. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para declarar inexistente a 

relação jurídica entre autora e ré, bem como determinar o cancelamento da 

inscrição no cadastro de inadimplentes desta relação jurídica decorrente, 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais aplicando ao caso em 

comento a súmula 385 do STJ. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 

de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 29 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001303-88.2017.8.11.0055 Autor: Felipe Melo dos Santos Ré: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 
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ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida total no valor de R$ 409,06 (quatrocentos e nove reais e 

seis centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos (cf. 

ID n. 10546287). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não realizou os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. ID n. 

11892993) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

devidamente assinado pelo autor – assinatura idêntica a dos documentos 

juntados com petitório inicial, frise-se. Neste ponto, sublinha-se a 

desnecessidade da produção de prova pericial para verificação das 

assinaturas constante no instrumento particular e documentos juntados 

com a petição inicial porque são visivelmente semelhantes. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: 

[...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão 

da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo 

ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que, embora o autor afirme não ter 

realizado contrato para uso de cartão de crédito, no documento 

supramencionado (confissão de dívidas) há expressa menção a 

liquidação de dívidas relacionadas ao cartão de crédito. Portanto, é 

preciso reconhecer que a ré demonstrou que o autor contratou seus 

serviços, porém quedou-se inadimplente. É dizer, as alegações de 

inexistência de contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram 

inverossímeis. Neste contexto analítico, entendo ser o arcabouço 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste fraude perpetrada 

por terceiro no presente caso, bem como ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, 

por não ter sido juntado aos autos comprovante de pagamento do débito 

inscrito, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 

de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY IARA MIRANDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000365-59.2018.8.11.0055 Autora: Ingridy Iara Miranda Martins 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de R$ 102,67 (cento e dois reais e sessenta e sete 

centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas 

apresentadas estão ilegíveis, fato que impede a aferição de dados do 

suposto contratante. Portanto, inexistente fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito alegado pela autora resta demonstrado que inexiste 

relação jurídica base, bem como a possível ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos 

deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 

3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de 

maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios 

necessários para averiguação da veracidade dos documentos 

apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as 

devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo 

serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à 

terceiro. 2. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado 

com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do 

autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a inclusão 

indevida no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária é a 

declaração de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; 

b) Determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome da autora 
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do cadastro de inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos 

presentes autos); c) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001266-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se/intime-se 

o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss. do CPC de 2015), sob pena de bloqueio 

de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela específica 

objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ISABEL BALANSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

12954794), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13165059. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará 

da Serra, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000374-21.2018.8.11.0055 Autor (a): Elizamar Pereira Réu: Net 

Serviços de Comunicações S/A. DECISÃO: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

ELIZAMAR PEREIRA em desfavor de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 

S/A. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente ação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

flagrante ilegitimidade passiva da parte ré. Explico, de acordo com extrato 

de negativação juntado pelo autor (cf. ID n. 11820684), extrai-se a 

informação de que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi realizada 

pela empresa NETCOM TGA PROVEDOR DE INTERNET EIRELI. Assim, seria 

essa pessoa jurídica a legitimada passiva in casu. 3. Sendo assim, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, da Lei n. 9.099/95, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001424-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 
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então expedir o alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO CAPISTRANO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

11717926. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do 

art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, 

intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste 

apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso não haja 

manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para 

só então expedir o alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-88.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, observando o valor devido a cada uma das partes (exequente e 

executado), devendo, para tanto, serem observadas as diretrizes do 

cálculo apresentado pelo Sr. Contador (ID 12129948). Deverá a Sra. 

Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, 

antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no 

prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE AMANTINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000237-39.2018.8.11.0055 Autora: Aline Amantino Ramos Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação da autora no presente caso. Não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 
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desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 115,90 (cento e quinze reais e noventa centavos), como 

prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 11671229). Todavia, 

afirma a autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 0268208092. Porém por não ter ocorrido o 

adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de 

inadimplentes. Bem como, a ré demonstra a existência de prova indicativa 

de pagamentos e junta cópia das faturas dos serviços prestados, o que 

afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual 

modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não haver qualquer 

comprovante de pagamento[5] juntado aos autos e havendo prova 

indiciária do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito da autora. No que tange a notificação prévia de inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à autora. Isto porque, uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei 

nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 02 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor 

sobre as relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais 

serviços públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010396-63.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDANIL VITORINO DO ESPIRITO SANTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O despacho o ID 11907069 já havia deliberado quanto ao 

levantamento de valor em favor do executado, caso houvesse saldo 

remanescente. Assim considerando a existência de saldo remanescente 

vinculado aos autos, CUMPRA-SE CONFORME JÁ DETERMINADO. Após, 

AO ARQUIVO. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ODAIR JOSE ALVES SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA DEIJANI CHIAMULERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-46.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001083-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOMES DA SILVA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVA (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1001083-90.2017.8.11.0055 Autor: Paulo Sergio Gomes da Silva 

Ré: Maria do Carmo Duarte da Silva PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 
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analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pelo exequente Paulo Sérgio 

Gomes da Silva. Sublinha-se que a sócia Maria do Carmo Duarte da Silva 

foi citada para se manifestar, porém quedou-se inerte. Diante desse fato, 

presume-se a veracidade dos fatos narrados no petitório inicial. A teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela 

que concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica 

da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde 

que a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que 

tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal 

situação, o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, 

a fim de adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da 

empresa para pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre 

bens de uma empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo 

grupo. Pelo Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa 

jurídica se desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em 

decorrência dos sócios ou administradores a utilizarem para alcançar 

escopo distinto do objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem 

ou mesmo fazer uso indevido da finalidade social, ou quando houver 

confusão patrimonial, ou seja, mistura do patrimônio social com o particular 

do sócio, que tem o condão de causar dano a terceiro, “em razão de 

abuso da personalidade jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou 

do Ministério Público, está autorizado, com base na prova material do 

dano, a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica”, com o 

intuito de coibir fraudes e abusos dos sócios que dela se valeram como 

defesa, sem que essa medida se desdobre numa dissolução da pessoa 

jurídica. É sabido que no nosso sistema processual, em sede de processo 

de execução, vigora o sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e 

seguintes do CPC), pelo qual os bens presentes e futuros do devedor 

respondem pelos seus débitos. No âmbito desse sistema, os bens de 

terceiros só respondem pelo débito do devedor em situações 

excepcionalíssimas. Aqui, o exequente postula, em essência, a 

desconsideração da personalidade jurídica do ente executado e o alcance 

de bens dos sócios proprietários, isto é, que bens de terceiros respondam 

pelo débito em execução. Dispõe o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos 

sócios respondem pelo débito nos termos da lei. Assim, a hipótese é 

juridicamente possível e sustentável, porém, por se tratar de medida 

excepcional, deve ser interpretada restritivamente e aplicada apenas em 

hipóteses legalmente previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil 

estatui: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Outrossim, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a 

existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 

empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à 

pessoa do sócio. No entanto, é necessário que tais indícios estejam 

adequadamente demonstrados nos autos. Não bastam meras alegações 

nesse sentido. Imprescindível a demonstração da efetiva irregularidade na 

extinção da empresa, sem o que não se autoriza o reconhecimento do 

instituto em questão. No caso dos autos, houve a demonstração de que a 

empresa está inativa, sem qualquer atividade operacional, o que, aliado ao 

fato de que não se localizam bens para garantir a execução, fazem 

denotar que efetivamente houve a extinção irregular da empresa 

requerida. Nesse norte, presumidos indícios de irregularidade na extinção 

da empresa, comporta acolhimento a postulada desconsideração da 

personalidade jurídica e constrição de numerário do sócio da pessoa 

jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica necessita o 

atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil e/ou 

do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. O 

contexto fático revela situação de inatividade e ausência de patrimônio 

penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a medida. Os 

elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão dos sócios 

no pólo passivo da execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no 

DJE 24/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS 

DOS SEUS SÓCIOS – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS 

DE 07 (SETE) ANOS – INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS 

PELA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA 

EXISTÊNCIA DE VALOR DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direito e deveres da 

sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo 

possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da 

empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de 

resguardar os interesses dos credores prejudicados. Apesar da alegação 

do agravante no sentido de que a mera inadimplência não é suficiente para 

embasar a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se 

dos autos que já foram realizadas várias diligências, durante mais de 07 

(sete) anos, na tentativa de localização de bens penhoráveis da 

executada, sendo a segunda vez que a exequente pleiteia a 

desconsideração da personalidade jurídica na tentativa de satisfação do 

seu crédito, bem como que os bens indicados pela empresa executada 

cuidam-se na verdade peças e/ou componentes de bens, cuja 

propriedade e existência de valor de mercado sequer foram comprovados, 

escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade 

jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da empresa 

executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 
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mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi 

citada e, por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de 

penhora, aliado ao fato de que a empresa está efetivamente inativa, deve 

se presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente. 

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura 

voluntária da executada, gera a presunção de estar ela agindo de forma 

fraudulenta, havendo grande probabilidade de ter agido de forma 

premeditada transferindo seus bens aos sócios, somente para prejudicar 

os seus credores. Assim, diante do exposto, opino por deferir o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado pelo 

exequente, para incluir no polo passivo da lide a sócia Maria do Carmo 

Duarte da Silva. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos contidos no presente incidente. Ademais, opino 

por indeferir o pedido de penhora alhures realizado, uma vez que este 

deve ser requerido no bojo dos autos principais. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: 

[...] II - do sócio, nos termos da lei;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001044-93.2017.8.11.0055 Embargante: Joeny de Campos 

Embargado: Sky Brasil Serviços Ltda. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 

em face de JOENY DE CAMPOS. Em síntese, os embargos versam sobre 

excesso de penhora decorrentes da utilização parâmetros equivocados 

para o cálculo do montante da condenação. Após detida análise das 

alegações das partes é preciso reconhecer a improcedência dos 

embargos opostos. Vejamos: O dispositivo da sentença foi assim exarado: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial para: a) Condenar a ré a restituir, de forma dobrada, o valor de 

R$ 1.805,11 (mil oitocentos e cinco reais e onze centavos), sobre o qual 

incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, mais 

juros de mora simples, de 1% ao mês, a partir da citação. b) Condenar a ré 

ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, pela falha na prestação do serviço, com juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do primeiro 

desconto indevido (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas ou honorários 

nesta fase, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Por consequência, julgo 

extinto o feito com julgamento de mérito. Em que pese a embargante 

ilustrar divergência nos parâmetros de calculo adotados pela embargada, 

em sua planilha de cálculos percebe-se equivoco em relação ao termo a 

quo da incidência de juros moratórios relacionados a condenação por 

danos morais (constou-se 8.5.2017 ao invés de 8.5.2015 – que é a data 

do primeiro desconto indevido). Assim, considerando que a embargada 

utilizou os parâmetros definidos em sentença para elaboração do quantum 

devido, conforme se verifica da planilha inserida em ID n. 12157073, é 

preciso reconhecer a improcedência dos presentes embargos. 3. Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por inexistir excesso de execução, na forma do art. 525, V 

do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

03 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 
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instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOISES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA: Em miúdos, a parte autora opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da r. sentença, alegando a existência de erro material 

constante desta. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses 

casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste razão à embargante. O projeto de sentença inserido 

no ID n. 11798520 determinou a extinção sem mérito do presente feito, 

considerando a existência de litispendência. Entrementes, após detida 

análise, percebe-se que os autos informados na referida decisão não 

guarda relação com o embargante, razão pela qual não há falar em tríplice 

identidade. Neste ínterim, inexistente litispendência, imperiosa é a exclusão 

de tal decisum, devendo o presente feito seguir seu iter regular. ANTE O 

EXPOSTO, opino por JULGAR PROCEDENTES os embargos de declaração 

para determinar a exclusão da decisão juntada no ID n. 11798520. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitada em julgado, tornem os autos 

conclusos para julgamento do mérito do conflito. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMERSON LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000439-16.2018.8.11.0055 Autor: Humerson Lima Souza Réu: 

Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 570,11 (quinhentos e setenta reais e onze 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 

11901297). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não 

promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços firmados entre as partes (especificamente em relação ao cartão 

de crédito contratado). Neste caso, havendo a negativa de contratação 

(ou desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando faturas do 

cartão de crédito contratado (cf. ID n. 12970578) que demonstram a 

utilização de crédito contratado da empresa ré. O que indica, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 
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ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE RICAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012084-84.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VERCIANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELLA LIBERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000470-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se/intime-se 

o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss. do CPC de 2015), sob pena de bloqueio 

de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela específica 

objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000332-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000514-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR BAMBIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamada acerca dos Embargos de Declarações, para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DA SILVA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000428-84.2018.8.11.0055 Autor: MARIA ANGELA DA SILVA 

VICENTE Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 26 de abril de 2018 (evento Id. 

12925145), apesar de devidamente citado para tanto (cf. Id. 12765047). 

Assim, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I.. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. A autora narra que foi negativada em órgão de 

restrição de crédito por ordem da ré, por débitos nos valores de R$ 383,09 

(Trezentos e oitenta e três reais e nove centavos) e R$ 251,72 (Duzentos 

e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial (cf. Id. 11889053). Contudo, salienta que tal débito 

inexiste porque não contratou e não recebeu NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL por parte da reclamada. Diante da afirmação autoral de 

que a inscrição foi indevida, caberia à ré demonstrar a regularidade da 

dívida constituída e mantida em nome do autor, nos termos do art. 373, II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Entremetes, esta se 

quedou inerte. Neste sentido, mutatus mutandis, é o posicionamento da 

Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: [...] Se o consumidor 

alega que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, compete à 

empresa prestadora do serviço comprovar, por meio de fatura, a 

existência de eventuais dívidas pendentes, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Analisando o 

acima narrado, especialmente a presunção de veracidade decorrente da 

não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, necessária é a procedência do pedido, 

reconhecendo-se a inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, 

sendo correlato o dever de indenizar no presente caso – uma vez que o 

dano moral in casu é in re ipsa. Sublinha-se que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida por 

cobranças posteriores a solicitação de cancelamento pelo consumidor, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano[5]. Neste 

sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que inclusão no cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da ação/omissão da ré. Reputo assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para: declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos discutidos 

nestes autos e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida – (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 
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Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 30 

de abril de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 30 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a posição da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso: “[...] A responsabilidade civil da empresa de 

telefonia é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de serviços 

lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, 

incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé 

objetiva para com o consumidor. Comprovada a falha do serviço prestado 

pela recorrente, a qual deixou de realizar o cancelamento do terminal 

telefônico solicitado pelo consumidor, em face da não utilização, passando 

a realizar novas cobranças e anotação no cadastro de proteção ao 

crédito, mostra-se correta a sentença que a condenou ao pagamento de 

dano moral, o qual, na espécie, não necessita da prova, em razão do seu 

caráter in re ipsa. Considerando o caráter compensatório e dissuasório da 

medida e, em face da análise conjunta da condição social e econômica do 

lesado, bem como da repercussão do dano, deve ser mantido o valor da 

condenação arbitrado a título de danos morais, pois se mostra de acordo 

com os preceitos inseridos nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RI 6371/2010, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 

3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, Publicado no DJE 

05/07/2011) (grifo nosso)”.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES LINCOLN PRATA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GONCALVES DAS NEVES OAB - MG87066 (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000377-73.2018.8.11.0055 Autor: Elizamar Pereira Réu: Banco 

Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 882,88 (oitocentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), em 24 de julho de 2015, 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Por fim, ilustra que não foi notificado 

previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual 

haveria ofensa art. 43 §2º do CDC. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, pura e simplesmente afirma que a 

inscrição do autor no cadastro de inadimplentes se deu corretamente, uma 

vez que esse possui dívida inadimplida. Assim, inexistiria dever de 

compensa in casu. Por fim, afirma que existem inscrições preexistentes, 

fato que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido. Portanto, nos 

termos do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação em questão 

se mediante fraude perpetrada por terceiro. Neste ínterim, na forma do art. 

6º da Lei 9.099/95, é possível verificar verossimilhança nas alegações do 

autor, uma vez que inexistem provas contundentes da contratação 
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(sequer telas sistêmicas foram juntadas), motivo pela qual se constata a 

existência de fraude perpetrada por terceiros no presente caso. Assim, a 

responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto 

por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), 

quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 

negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em 

fato de terceiro no presente caso, enquanto excludente de 

responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a 

contratação em nome do autor por terceiro fraudador concorreu 

diretamente para a ocorrência do fato danoso suportado pelo autor. 

Assim, imprescindível é a declaração de inexistência do contrato que 

ensejou a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. Entretanto, 

embora a inclusão no presente caso de mostre indevida, é certo que 

inexiste dever de indenizar, uma vez que existe outra inscrição 

preexistente por inadimplemento, neste caso, incide o entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste sentido o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

[...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com 

vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não trouxe aos 

autos nenhuma prova sequer de que as demais inscrições seriam 

indevidas. Assim, sem demonstrar que houve discussão judicial a seu 

respeito de todas as inscrições preexistentes, bem como ilustrar os 

motivos pelos quais as negativações são ilícitas, reputam-se devidas às 

citadas inscrições preexistentes. Ademais, em que pesem os argumentos 

da parte autora, entendo inexistir distinguishing – enquanto distinção do 

caso concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) 

–, isto porque os fundamentos do enunciado citado se adequam 

perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida 

inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, embora seja possível 

cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-18.2015.8.11.0055
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REBECA ALINE DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 
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submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

13136700. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 
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bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

12838764. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001249-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ANTONIO GOMES ajuizou a presente ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear Biópsia da Próstata Guiada por 

Ultrassonagrafia Transretal, necessário ao restabelecimento de sua 

saúde. Alega o reclamante que apresenta forte suspeita de Câncer de 

Próstata e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, de se 

submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do 

citado procedimento. Instado a se manifestar, o NAT elaborou parecer 

técnico informando que o procedimento deve ser realizado em 30 dias. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta suspeita de Câncer de Próstata e 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a realização 

do procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 
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SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem ao reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento 

de BIÓPSIA DA PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA 

TRANSRETAL, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011022-77.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE NICOLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, AO 

ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYS BORBA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

Autos n. 8010428-92.2016.8.11.0055 REQUERENTE: THEMYS BORBA 

PEDROSO REQUERIDO: DELCARO HOTEIS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, no caso em epígrafe, entendo 

restar configurada relação equiparada de consumo, nos termos do art. 2º 

c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por THEMYS 

BORBA PEDROSO em desfavor de DELCARO HOTÉIS LTDA – ME (REDE 

STARLIS GROUP DE HOTÉIS). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, conforme art. 373, 

incisos I e II do Código de Processo Civil. Além disso, segundo a regra 

contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, 

na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que estacionou 

seu veículo no estacionamento da ré, em frente ao hotel requerido, em 

virtude de sua estadia e de sua família na data de 08 de janeiro de 2016 

em referido hotel, e que, na madrugada da data supracitada meliantes 

utilizaram da fragilidade do estacionamento em questão e furtaram a 

bicicleta afixada no suporte de seu veículo. Diante de tal fato, a parte 

autora requer indenização pelos danos materiais sofridos e compensação 

por danos morais decorrentes do evento. A empresa ré em sua defesa 

requer preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 

promovente alegando que a nota fiscal nº. 2019, emitida pela empresa 

Adislon Rodolfo Poloni -ME (Bike Shop), apresentada como prova do 

suposta dano material sofrido está em nome de HARLEY BROWN SILVA 

JUNIOR, pessoa estranha aos autos. No mérito aduz que o Hotel 

Requerido oferece aos seus hóspedes, estacionamento privativo, com 

portão, controle de entrada e saída e monitoramento 24 horas e que a 

Requerente, ignorando os avisos realizados pelos funcionários do hotel, 

deixou o automóvel estacionado na frente do estabelecimento, local 

aberto, de uso comum pelo público em geral e sem sistema de 

monitoramento por imagens. Afirma ainda que ao contrário do alegado pela 

Autora não houve autorização dos funcionários do Hotel demandado para 

que ela estacionasse seu veículo na entrada do estabelecimento, 

procedimento vedado, tendo sido a mesma ainda, devidamente alertada 

dos riscos inerentes a sua conduta. Ademais discorre acerca da ausência 

de ato ilícito, atribui a culpa exclusiva à consumidora e abarca acerca da 

inocorrência do dever de reparação por danos materiais, além de 

ausência de danos morais. Requerendo por fim a improcedência da ação. 

A autora impugnou a contestação apresentada rechaçando a preliminar 

arguida aduzido que o Sr. Harley Brown Silva Junior é seu cônjuge, e que 

seria a promovente legitimidade a figurar o polo ativo da demanda, pois foi 

a pessoa prejudicada pelo evento danoso. Impugnando in totum a peça 

contestatória. Realizada audiência de instrução as testemunhas relataram 

os fatos ocorridos, sendo que a testemunha Geisilene dos Santos – 

recepcionista na época alega que o carro da autora estava estacionado já 

na parte da calçada. A testemunha Ana Paula Waldow confirma que a 

bicicleta estava o suporte juto ao veículo e que o veículo estava 

estacionado próximo a porta de entrada do hotel. Analisando detidamente 

os autos, verifico a verossimilhança nas alegações da parte autora, uma 

vez que anexou aos autos boletim de ocorrência confeccionado na data 

do ocorrido, e-mail de tratativas junto a gerência do hotel reclamado que 

admitiu o furto naquele local, nota fiscal de serviços demonstrando a 

utilização dos serviços juto ao reclamado – pernoite e nota fiscal da 

bicicleta. Quanto a preliminar arguida deixo de acolhê-la, pois demonstrada 

está a legitimidade ativa da promovente em figurar na presente demanda, 

posto que a autora é a consumidora dos serviços prestados pelo 

reclamado e comprovada está a condição de esposa do destinatário da 

nota fiscal do produto furtado. No mérito em que pese às alegações do 

réu, é necessário reforçar sua responsabilidade no caso em epígrafe, 

isso porque ainda que o estacionamento em tese não seja de sua 

responsabilidade ou administração, a jurisprudência tem se manifestado 

com entendimento de que o estabelecimento comercial ou de prestação de 

serviços responde pelos danos causados aos veículos, quando 

disponibiliza estacionamento a sua clientela, fomentando sua atividade 

econômica. No entanto, mais do que claro está, inclusive com as fotos 

anexadas nos autos pelo próprio reclamado, de que o estacionamento em 

questão é uma área comum do hotel, que atrai clientes, com cuidados, 

limpeza e delimitação dos espaços de estacionamento. Segundo pacífica 

jurisprudência, inclusive com a edição da Súmula n°. 130 do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, o hotel responde pelo furto ocorrido em 

estacionamento anexo às suas dependências. Existe, em tais casos, 

contrato implícito de depósito, que torna o estabelecimento responsável 

pela guarda e segurança do veículo. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO - 

ESTACIONAMENTO DE HOTEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR - DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA - DANOS MATERIAIS - 

MANTIDO O VALOR DETERMINADO PELA R. SENTENÇA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Gera indenização por danos morais, o furto do 

veículo no interior do hotel, haja vista o desconforto e os transtornos 

suportados pela vítima. É de responsabilidade do hotel, ao fornecer 

estacionamento aos seus clientes, facilidade que atrai cada vez mais 

consumidores, assumir o dever de guarda e vigilância dos bens que lhe 

foram entregues em confiança, respondendo pela sua preservação 

(Súmula 130 do STJ). Afasta-se a indenização por danos materiais, em 

face da ausência de provas envolvendo a existência de objetos pessoais 

presentes no interior do veículo e que teriam sido subtraídos. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.07.444191-6/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Mendes 

Álvares , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2013, publicação da 

súmula em 17/12/2013) [...] O estabelecimento comercial que oferece 

estacionamento em área própria para comodidade de seus clientes, ainda 

que a título gratuito, assume em princípio a obrigação de guarda dos 

veículos, sendo assim responsável civilmente pelo seu furto. (RI 

1507/2011, DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 18/05/2011, Publicado no DJE 04/06/2011) (grifo 

nosso). Sublinho que não procedem as alegações da parte ré no sentido 

de se tratar de espaço público, que não era utilizado como estacionamento 

privado aos seus clientes. Isso porque a foto constante em sua própria 

defesa não deixa dúvidas de que o citado local era utilizado 

exclusivamente pelos clientes da ré, inclusive com placas, demarcações 
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de espaço para veículos, área de descanso. Assim, demonstrado o dever 

de indenizar[1], caberia a parte autora comprovar os danos materiais que 

alega ter suportado – já que esses não se presumem e não pode a parte 

ré fazer prova de negativa de quais itens estavam no veículo e foram 

furtados. E neste sentido há comprovação fática de que a bicicleta estava 

afixada no suporte do veículo da autora e que possui a promovente nota 

fiscal de produto, demonstrando assim a prova dos prejuízos suportados, 

que perfazem a monta de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa 

reais), valor este que deve ser corrigido monetariamente e ressarcido pela 

ré. Nesse sentido: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ NA AFERIÇÃO DAS PROVAS QUE SE 

MOSTRAM SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO OCORRIDO 

(COMPROVANTE COM DATA E HORA DO PAGAMENTO DAS COMPRAS E 

IMEDIATA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL). DEVER 

DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS EFEITOS DANOSOS 

CAUSADOS AO PATRIMÔNIO DO P ARTICULAR. 1. RECURSO 

TEMPESTIVO E COM PREPARO. CONHECIMENTO. 2. A SENTENÇA JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM 

DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM VEÍCULO DENTRO DO 

ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO. 3. O APELANTE ALEGA QUE 

NÃO HÁ PROVAS DE QUE O FURTO TERIA OCORRIDO NAS 

DEPENDÊNCIAS DE SEU ESTACIONAMENTO E DE QUE O AUTOR TERIA 

SOFRIDO OS DANOS ALEGADOS, UMA VEZ QUE NÃO É COMUM DEIXAR 

BENS DE ALTO VALOR NO INTERIOR DO VEÍCULO. 4. O SUPERMERCADO 

É RESPONSÁVEL POR FATOS DANOSOS OCORRIDOS NAS SUAS 

DEPENDÊNCIAS, INCLUINDO OS FURTOS E OUTRAS DANIFICAÇÕES 

INCIDENTES SOBRE BENS MÓVEIS ESTACIONADOS OU GUARDADOS EM 

SEUS ESTACIONAMENTOS OU GARAGENS, NOS PRECISOS TERMOS DO 

ENUNCIADO Nº 130 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE 

DO STJ. 5. PARA QUE SE ESTABELEÇA A RESPONSABILIDADE É 

NECESSÁRIA A PROVA DE QUE O DANO OCORREU DENTRO DO 

ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 6. NO PRESENTE 

CASO, OBSERVA-SE QUE O AUTOR EFETUOU O PAGAMENTO DE SUAS 

COMPRAS NO ESTABELECIMENTO RÉU NO DIA 07/01/2009, ÀS 22H (FL. 

41), SENDO ESTA A FORMA DE PROVAR QUE O VEÍCULO ESTAVA 

ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA RÉ. OBSERVA-SE 

QUE, LOGO EM SEGUIDA, ÀS 22H39MIN, FOI LAVRADO O COMPETENTE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (FL. 34/37), INDICANDO QUE O FURTO FOI 

CONSUMADO NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU. 7. O ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL QUE OFERECE ESTACIONAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA PARA 

COMODIDADE DE SEUS CLIENTES, AINDA QUE A TÍTULO GRATUITO, 

ASSUME, EM PRINCIPIO, A OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOS VEÍCULOS, 

SENDO ASSIM RESPONSÁVEL CIVILMENTE PELO SEU FURTO OU 

DANIFICAÇÃO" (STJ - RESP 107.385/RS), SOMENTE EXIMINDO-SE DA 

INDENIZAÇÃO ANTE A PROVA INEQUÍVOCA DE CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA OU DA NÃO EXISTÊNCIA DO EVENTO. 8. DIANTE DISSO, RESTA 

CLARO QUE A EMPRESA RÉ TEM O DEVER DE GUARDA E 

CONSERVAÇÃO DOS BENS DEIXADOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS, UMA 

VEZ QUE OFERECE O ESTACIONAMENTO PARA AUFERIR LUCRO 

DAQUELES QUE FREQÜENTAM O SUPERMERCADO, DEVENDO INDENIZAR 

OS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. 9. QUANTO AOS 

BENS FURTADOS, A INFORMANTE SOUBE PRECISAR OS OBJETOS QUE 

ESTAVAM NO VEÍCULO, CONVERGINDO COM AS DECLARAÇÕES 

PRESTADAS PELO AUTOR E AS INFORMADAS NO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. POR OUTRO LADO, O AUTOR APRESENTOU NOTAS 

FISCAIS QUE COMPROVAM O VALOR QUE PAGOU PELOS OBJETOS. 10. 

ADEMAIS, INCUMBIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL O ÔNUS DE 

PROVAR QUE O FURTO NÃO ACONTECEU NO INTERIOR DE SEU 

ESTACIONAMENTO, OU AINDA QUE NÃO HOUVE SUBTRAÇÃO DE BENS 

OU QUE O CONSUMIDOR AGIU DE FORMA NEGLIGENTE COM SEU 

PATRIMÔNIO, O QUE NÃO OCORREU. 11. RECURSO CONHECIDO E 

NEGADO PROVIMENTO. 12. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO 

DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. DIANTE DA 

SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS (LEI Nº 9.099/95), CONDENO O APELANTE NO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

FIXADOS EM R$ 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. (TJ-DF -  ACJ:  37234320098070001 DF 

0003723-43.2009.807.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE, Data de 

Julgamento: 09/02/2010, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 25/05/2010, DJ-e Pág. 173) É 

importante asseverar que caberia a ré demonstrar que o furto não ocorreu 

em seu estabelecimento comercial, prova de sua alçada, sublinhe-se. Ou 

ainda poderia demonstrar fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, 

considerando sua responsabilidade objetiva in casu, fatos que apesar de 

alegados não restaram devidamente comprovados nos autos em epígrafe. 

No que tange ao pedido de compensação por danos morais, entendo este 

ser pertinente no presente caso, isso porque não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento o furto de objetos em veículo ocorrido 

em estacionamento de estabelecimentos comerciais. Assim, a ação 

criminosa em questão, violando o direito subjetivo da autora, causou 

danos de ordem moral. Nesse sentido se posiciona o E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] 3- Não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento o furto de veículo de consumidor no 

estacionamento do supermercado onde foi fazer compras, que o cliente 

presumia que o seu automóvel estaria seguro e vigiado no local onde a 

ação criminosa se deu, dando possibilidade a indenização por danos 

morais, violando o direito subjetivo do cidadão, lhe causado dano moral e 

perfeitamente tarifado. 4- Não há como acolher pedido de majoração de 

verba honorária em sede de contra-razões, situação que somente pode 

ser tratado ao nível de um recurso adesivo e, por conseqüência, não se 

conhece o que, de forma insólita para o direito, pretende o apelado.5-Na 

senda do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações 

das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a 

responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou 

motivo suficiente para fundamentar a decisão. (Ap 82573/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (grifo nosso). [...] O 

estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes 

responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão 

do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da 

Súmula 130 do STJ. A responsabilidade pela indenização não decorre de 

contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança 

dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro. Ademais, 

nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a 

má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os 

danos, muito mais ainda se inexistir nos autos qualquer prova de 

excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro 

ou, ainda, o caso fortuito ou força maior, consoante regra inserta no inciso 

II do § 3º do citado dispositivo legal. O furto é crime contra o patrimônio e 

causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe 

de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", assim, a 

vítima tem o direito aos danos morais. Se o valor fixado a título de danos 

morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de 

mister a sua mantença. Em se tratando de danos morais, o valor há que 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação. Inteligência 

da Súmula 362 do STJ. Já os juros de mora devem ter sua incidência a 

contar da citação, nos termos do art.219 do CPC. (Ap 175807/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015) (grifo nosso). A indenização 

deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, 

por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente os 

transtornos decorrentes do furto, os sofrimentos passados pela parte 

autora, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais à autora, é justo. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: a) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais à autora o valor 

de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, mais juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e; b) Condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários 
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nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de novembro de 2017. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [1] [...] 

- O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas 

dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e 

vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado. - Nos 

termos do CDC, o fornecedor de serviços ou de produtos responde para 

com o consumidor em caso de dano, independentemente de culpa, 

portanto, o roubo ou furto de veículo nas dependências do supermercado, 

configura dano moral, passível de reparação.- O valor da indenização por 

danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto. 

-Comprovados os danos materiais, sofridos, por ação dos fatos ocorridos, 

necessária o seu deferimento é incontestável. (Ap 16263/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso).

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001096-85.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 12.402,00 AUTOR: 

DORIVAL ANTONIO DA SILVA RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SINOP/MT Intimação da advogada da parte autora acerca da perícia 

médica agendada para 06.06.2018, conforme ID 13193329. Devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

14 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002574-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

O termo de audiência encontra-se em anexo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80883 Nr: 53-43.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 80883.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de suspensão requerido à fl. 120, pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

II. Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107061 Nr: 2363-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINO SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 107061.

Vistos etc.

I. Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85680 Nr: 5321-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS, RTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85680.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a decisão de f. 74/75.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84192 Nr: 3712-60.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA RECICLAGEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR KRAEMER -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 CÓDIGO 84192.

Vistos etc.

I. Em observância ao disposto no art. 485, III, §1º do CPC, intime-se 

pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 101601 Nr: 22310-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, ADEMIR 

PUZISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ITALO BOITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓDIGO 101601.

Vistos etc.

 I. Conforme se denota dos autos, a requerente não providenciou o devido 

preparo no juízo deprecado para a realização da citação da requerida, de 

modo que restou prejudicado o ato.

II. Intimem-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie o necessário e manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

III. Expeça-se o necessário. Intime-se, cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117888 Nr: 8356-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIANDRE NYCACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 117888.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a decisão de f. 36.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104071 Nr: 833-75.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE KURLAPSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 104071

Vistos etc.

I. Diante do petitório de fl. 89, aguarde-se em secretaria, pelo prazo de 30 

dias, manifestação da parte autora quanto a possível apreensão do bem.

II. Após decurso do prazo, em caso de não manifestação, intime-se a 

parte autora para impulsionar o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Retorne-me conclusos para deliberações.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88332 Nr: 2209-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 88332.

Vistos etc.

I. Em observância ao disposto no art. 485, III, §1º do CPC, intime-se 

pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito e ainda 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 84, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 13968-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM STEFFENS ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 CÓDIGO: 107429

Vistos etc.

I. Revogo a nomeação de fl. 187 e nomeio para atuar como expert deste 

Juízo, com urgência, o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), nos termos da 

decisão já proferida nos autos de fl. 187.

II. Intime-se o perito acima nomeado para que apresente data e local para 

início dos trabalhos.

III. Intime-se o perito anterior acerca da revogação, para que não realize a 

perícia porventura agendada, certificando o ocorrido nos autos.

IV. Com a juntada do laudo, cumpra-se itens VII da decisão de fl. 187 e 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93816 Nr: 861-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

MAURÍCIO CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:OABMT 13.958

 PROCESSO CÓDIGO 93816.

Vistos etc.

I. INTIME-SE o patrono da parte Autora para que no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, impulsione o feito, a fim de providenciar o pagamento da 

diligência e andamento do feito.

II. Não havendo manifestação do patrono, INTIME-SE pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80093 Nr: 4149-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 PROCESSO CÓDIGO 80093.

Vistos etc.

I. Proceda a Senhora Gestora com as providências necessárias quanto ao 

cumprimento das Cartas Precatórias, certificando-as.

 II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36146 Nr: 1172-10.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROMANCINI, NILVA ANA ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 Código: 36146

Vistos etc.

I. Tendo sido realizada a intimação e o executado quedando-se inerte, 

reputo válido o silêncio.

II. Posto isto, defiro o pedido de fl. 339.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41543 Nr: 1850-88.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOCAP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ MARCOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRIZIO TADEU SEVERO DOS 

SANTOS - OAB:7498/MS, MARLI SILVA DE CAMPOS POVONI - 

OAB:MS/6547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 41543.

 Vistos etc.

I. Diante da inércia do exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

determino a remessa dos autos ao arquivo, sem prejuízo de seu posterior 

desarquivamento pela parte interessada, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas.

II. Decorrido o prazo de 01 (um) ano do arquivamento sem manifestação , 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC).

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89852 Nr: 3738-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILVA PEREIRA PAULATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 CÓDIGO 89852.

Vistos etc.

I. Nos moldes da sentença proferida, sendo as partes devidamente 

intimadas, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com o 

arquivamento do feito.

II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 5861-58.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILVA PEREIRA PAULATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A

 CÓDIGO 99916.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87164 Nr: 972-95.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS& FREIRE COMERCIO DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 87164

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da devolução da carta precatória por falta de 

recolhimento de custas ou manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

II. CUMPRA-SE COM A CELERIDADE NECESSÁRIA AO FEITO, VISTO SE 

TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META.

 III. Após, retorne-me conclusos para deliberações.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 08 de Maio de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 285 de 744



CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85681 Nr: 5322-63.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 PROCESSO CÓDIGO 85681.

Vistos etc.

I. INTIME-SE o patrono da parte Autora para que no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

II. Não havendo manifestação do patrono, sem prejuízo, arquive-se.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85498 Nr: 5090-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LOPES SILVA DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P . SALVADOR - 

OAB:10279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓDIGO 85498.

Vistos etc.

I. INTIME-SE o patrono da parte Autora para que no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, impulsione o feito, a fim de manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

II. Não havendo manifestação do patrono, INTIME-SE pessoalmente a parte 

Autora para que impulsione o feito no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de arquivamento do feito na forma do art. 485, III, § 1º do CPC.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41122 Nr: 1429-98.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES LIMA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAVU MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 41122.

Vistos etc.

I. Em observância ao disposto no art. 485, III, §1º do CPC, nos moldes do 

despacho proferido à fl. 62, intime-se o exequente para atualização do 

débito, com os acréscimos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112754 Nr: 5347-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE RUA DE MATO GROSSO 

- AVIRMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

-MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - 

OAB:3205-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 112754.

Vistos etc.

I. Proceda-se conforme postulado à f. 195.

II. No mais, dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de 

piso.

III. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

IV. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 3517-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI 

CECHINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 CÓDIGO 43211.

Vistos etc.

I. Atenda-se integralmente os pedidos apresentados às f. 199/200.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82325 Nr: 1684-22.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA - EPP 

"FOGOS SOL", REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN ARNALDO DE MELO 

FRANCO - OAB:53.109

 PROCESSO CÓDIGO 82325.

Vistos etc.

I. INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar o valor dos honorários periciais.

 II. Após, cumpra-se decisão de fl. 327.

III. No mais, em disposição ao provimento nº 07/09 CGJ, determino que 

desentranha-se as fls. 41 e 42, bem como 285, mediante certidão, 

procedendo com o depósito em secretaria, em lugar seguro e adequado, 

constando sua devida identificação assim como identificação do presente 

feito, para que o mesmo seja disponibilizado somente quando solicitado 

por determinação visto que as mesmas não estão em conformidade com a 

padronização, causando marcações e dificultando o manuseio do feito.

‘’AS PETIÇÕES INICIAIS E QUAISQUER DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS 

NO FORO JUDICIAL DEVERÃO OBEDECER A SEGUINTE PADRONIZAÇÃO: 

(ITEM ACRESCIDO PELO PROVIMENTO Nº 07/09-CGJ):

I - DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL SULFITE “A4”(...). ‘’

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 139857 Nr: 3373-28.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGH, CGHH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELAINE FERREIRA ARANTES - 

OAB:OAB/GO 26.268, WANESSA FERREIRA RODRIGUES - OAB:41134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 139857.

Vistos etc.

I. O acórdão juntado às f. 61/68 se refere à decisão interlocutória 

proferida às f. 50/55, e teve como objeto o indeferimento da tutela de 

urgência postulada na inicial.

 II. Ocorre que, mais adiante, fora proferida sentença de extinção (f. 59), 

da qual a parte autora foi devidamente intimada.

III. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença, e, se positivo, 

cumpra-se com as demais determinações nela contidas.

 IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144311 Nr: 5802-65.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI FÁTIMA NOLL VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS 

VILAS BOAS, ANTONIO CARLOS VILAS BOAS E CIA LTDA(OPTICA BOA 

VISÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 CÓDIGO 144311.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação apresentada às f. 67/81, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 31750 Nr: 1834-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOERI POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO RAYES - 

OAB:114.384/SP, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131646-SP, SYLVIE 

BOECHAT - OAB:151.271

 CÓDIGO 31750.

Vistos etc.

I. Restando findada a instrução, intimem-se as partes para o oferecimento 

de razões finais escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 364, § 2º).

 II. Após, conclusos para sentença.

 III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 195 Nr: 92-31.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MAT 13441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 CÓDIGO 195.

 Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de f. 406/407, providenciando-se o 

necessário à avaliação do bem ofertado em garantia.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88837 Nr: 2738-86.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ISAEL VARGE KUEROBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GEMELLI, MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT, MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA 

SOARES RIBEIRO - OAB:OAB-MT 16 120

 CÓDIGO 88837.

Vistos etc.

I. Defiro a reabertura do prazo postulada à f. 731.

II. Após, conclusos.

 III. Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 683-07.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO LUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621, LUIZ PINHRIRO - OAB:2621

 CÓDIGO Nº 30969.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de omissão na decisão de f. 108/109.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na decisão.

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, a embargante pretende que o juiz adote a sua visão 

do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão.

ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.
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Cumpra-se com urgência o item V de f. 108.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde – MT, 10 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102692 Nr: 69-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB AGRONEGOCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORDANO ISRAEL SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 102692.

Vistos etc.

I. Intime-se o executado por meio de seu advogado constituído nos autos 

(CPC, art. 876, § 1º, inciso I) a fim de que manifeste quanto ao pedido de 

adjudicação apresentado pelo exequente às 227/228, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 II. Defiro a expedição de nova carta precatória para a tentativa de busca e 

apreensão da quantidade remanescente indicada no “item a” de f. 228.

 III. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89286 Nr: 3172-75.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO KLIMECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL UZEIKA BARBOSA, ANTONIO 

NOGUEIRA BARBOSA SOBRINHO, ODETE CECÍLIA UZEIKA BARBOSA, 

NERYMAR MEDEIROS DO COUTO, MARIA CLITINA OCAMPOS RODRIGUES 

DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 89286.

 Vistos etc.

I. Diante da inércia do exequente quanto ao prosseguimento do feito 

(certidão de f. 123), determino a remessa dos autos ao arquivo, sem 

prejuízo de seu posterior desarquivamento pela parte interessada, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas.

II. Decorrido o prazo de 01 (um) ano do arquivamento sem manifestação , 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC).

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20755 Nr: 2010-89.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RONE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 20755.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Lucas do 

Rio Verde/MT em desfavor de Cristiano Rone Molina.

Pretende o exequente que este Juízo decrete a indisponibilidade de 

“possíveis” bens de propriedade da parte executada, bem como requisite 

a diversos órgãos públicos informações sobre a existência dos referidos 

bens.

Segundo entendimento predominante na jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a decretação de indisponibilidade de bens 

escorada na previsão do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, bem 

como a atuação judicial na busca de bens penhoráveis, são medidas 

excepcionais e subsidiárias, autorizadas tão somente quanto o exequente, 

após realizar as diligências extrajudiciais e administrativas que estão em 

seu alcance, o que deverá ser demonstrado nos autos, não lograr êxito na 

garantia do seu crédito.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É FIRME QUANTO À NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR, A FIM DE QUE SE POSSA 

DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS PREVISTA NO 

ART. 185-A DO CTN. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (AGRG NO RESP 1202428/BA, REL. MINISTRO 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 04/04/2013, DJE 

10/04/2013).

No caso versando, o exequente tentou com o auxílio dos sistemas 

disponibilizados existentes a penhora online, bloqueio de veículos e outros 

eventuais bens em nome da parte executada, restando comprovadamente 

nos autos infrutíferas todas as tentativas empenhadas pelo exequente e 

pelo Juízo.

 Ademais, a parte executada regularmente citada à fl. 17 dos autos, 

deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação.

Isto posto, exauridas comprovadamente nos autos todas as formas de 

satisfação do crédito do exequente, DEFIRO o pedido, para o fim de 

decretar a indisponibilidade dos bens do executado CRISTIANO RONE 

MOLINA apenas sobre o montante necessário à garantia da execução, 

qual seja, R$ 14.761,11 (quatorze mil, setecentos e sessenta e um reais e 

onze centavos).

Notifique-se a parte executada, para, querendo, se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intime-se a exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca da certidão de fls. 116/117.

Expeça-se o necessário procedendo-se na forma do artigo 185-A do 

Código Tributário Nacional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 432-57.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, FRANCELIN MENDES GOMES, ANTONIO CARLOS COSTA 

LIMA, OLENDINO A. CASTELAN, AVELINO ANTONIO VALIATTI, MARIA 

MADALENA NOGUEIRA BORGES, JOCI PICCINI, DAVID JOSÉ MIGNONI, 

ARNALDO JOÃO VASIELEWSKI DE FREITAS, EDEMAR EICHELT, ANTONIO 

ISAAC FRAGA LIRA, CHRISTIANO KURMANN, ILVO VENDRÚSCULO, 

SAUL MARCHIORI, NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR GIARETA, JOSÉ 

LUIZ PICOLO, JOSÉ NAKIRI, LENY OLIVIA ARTMANN, IVO LAZZARI, IVO 

REMI PIZZATTO, TADEU DE CARLI, EVERALDO ALVES, OSMAR BACH, 

GILSON GREGÓRIO, ELIO FAQUINELLO, MILTON NODARI, JANI ALVES, 

LUIZ RAIMUNDO LOBO, SHOICHI MINAMI, LUIZ MATSUBARA, ANTÔNIO 

FAGUNDES DE OLIVEIRA, LILIAN KAMIY MINAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, WERNER C. J. BECKER - OAB:OAB/RS-3.950

 CÓDIGO 22542.

Vistos etc.

I. Intime-se a Fazenda Pública, via remessa dos autos, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, manifeste-se quanto a exceção de pré-executividade 

apresentada às fls. 293/254 .

 II. Após, retorne-me conclusos.

 III. Intime-se. Cumpra-se.
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 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 494-87.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRO VARGAS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 86698.

Vistos etc.

1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por curador 

especial nomeado em favor de Alziro Vargas Pacheco (citado por edital), 

alegando a nulidade da citação por edital, ao argumento de não terem sido 

esgotados todos os meios possíveis para a localização do executado.

 2. Decido.

 Direto ao ponto, a exceção aviada é de ser rejeitada. Isso por que, 

conforme se extrai dos autos, foi tentada a citação do executado por mais 

de uma vez (f. 12, 13, 18 e 71/73), inclusive sendo pesquisado seu 

endereço nos sistemas de busca (f. 61/64), de modo que não havendo 

notícias de seu paradeiro, se mostrou correta sua citação por edital.

3. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada.

 3.1. No mais, defiro o pedido de suspensão apresentado pelo exequente, 

e, como consequência, suspendo o andamento do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido tal prazo, intime-se o exequente para que 

promova o andamento, informando acerca do adimplemento da dívida.

3.2. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 10 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 21295 Nr: 2581-60.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGM, MCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, exauridas comprovadamente nos autos todas as formas de 

satisfação do crédito do exequente, DEFIRO o pedido, para o fim de 

decretar a indisponibilidade dos bens dos executados M.C. Guedes ME. e 

Marcelo Correa Guedes, apenas sobre o montante necessário à garantia 

da execução, qual seja, R$ 2.256,90 (dois mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e noventa centavos).Notifique-se a parte executada, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Expeça-se o 

necessário, procedendo-se na forma do artigo 185-A do Código Tributário 

Nacional.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Lucas do 

Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97394 Nr: 3862-70.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT0018197, JANICE SPANIOL - OAB:13846 B OAB/MT, Kamilla 

Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 CÓDIGO 97394.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por Edilaine 

Queiroz de Souza em face João Batista Pereira Garcia, em que pretende a 

satisfação de crédito de natureza alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

Detalhando meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que o executado, devidamente intimado (f. 56/57), não noticiou 

o pagamento da pensão alimentícia, nem tampouco informou a 

impossibilidade de efetuá-lo.

As exequentes manifestaram à f. 90 que o executado não adimpliu o 

débito alimentar em atraso, totalizando o saldo devedor pendente em R$ 

18.005,76 (dezoito mil e cinco reais e setenta e seis centavos).

 FUNDAMENTO. DECIDO.

I. Diante do exposto, em conformidade com a cota ministerial, DECRETO a 

prisão civil do executado, como forma de compeli-lo ao pagamento da 

quantia reclamada, com supedâneo no art. 528 do Código de Processo 

Civil.

a) Expeça-se mandado de prisão, consignando-se o teor da Súmula 309 

do STJ (“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”).

 b) O prazo da prisão civil é de 1 (um) mês, ficando o executado advertido, 

desde já, que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação de 

pagar a pensão alimentícia.

Tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar separado dos 

presos comuns.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 III. Atente-se a secretaria ao endereço indicado à fl. 90.

IV. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90296 Nr: 4192-04.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 CÓDIGO 90296.

TIPO: EXECUÇÃO FISCAL.

 EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL.

 EXECUTADA: LEANDRO MUSSI.

 Vistos etc.

 I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público acima 

descrito em desfavor da executada igualmente identificada, tendo a 

credora manifestado à f. 40 informando que houve o pagamento do débito 

fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

V. Eventuais custas remanescentes pela parte executada.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83393 Nr: 2879-42.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBJ, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83393

Vistos etc.

I. Diante da informação de fl. 58, proceda-se com o estudo psicossocial, 

imediatamente, nos novos endereços informados.

II. Com os estudos nos autos, abra-se vistas ao Ministério Público.

III. Após, retorne-me conclusos.

 Lucas do Rio Verde, 12 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32191 Nr: 3948-51.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA BENTO DA COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 32191.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Lucas do 

Rio Verde em desfavor de Madalena Bento da Costa de Souza.

Pretende a exequente que este Juízo decrete a indisponibilidade de 

“possíveis” bens de propriedade da parte executada, bem como requisite 

a diversos órgãos públicos informações sobre a existência dos referidos 

bens.

Segundo entendimento predominante na jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a decretação de indisponibilidade de bens 

escorada na previsão do artigo 185-A do Código Tributário Nacional, bem 

como a atuação judicial na busca de bens penhoráveis, são medidas 

excepcionais e subsidiárias, autorizadas tão somente quanto o exequente, 

após realizar as diligências extrajudiciais e administrativas que estão em 

seu alcance, o que deverá ser demonstrado nos autos, não lograr êxito na 

garantia do seu crédito.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É FIRME QUANTO À NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR, A FIM DE QUE SE POSSA 

DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS PREVISTA NO 

ART. 185-A DO CTN. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (AGRG NO RESP 1202428/BA, REL. MINISTRO 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 04/04/2013, DJE 

10/04/2013).

No caso versando, o exequente tentou com o auxílio dos sistemas 

disponibilizados existentes a constrição de eventuais bens em nome da 

parte executada, restando comprovadamente nos autos infrutíferas todas 

as tentativas empenhadas pelo exequente e pelo Juízo.

 Isto posto, exauridas comprovadamente nos autos todas as formas de 

satisfação do crédito do exequente, DEFIRO o pedido, para o fim de 

decretar a indisponibilidade dos bens da executada Madalena Bento da 

Costa de Souza, apenas sobre o montante necessário à garantia da 

execução, qual seja, R$ 1.018,99 (mil e dezoito reais e noventa e nove 

centavos).

Notifique-se a parte executada, para, querendo, se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário, procedendo-se na forma do artigo 185-A do 

Código Tributário Nacional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 494-53.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO TURATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 93298.

TIPO: EXECUÇÃO FISCAL.

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

 EXECUTADO: SOLANO TURATTO.

 Vistos em correição.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público acima 

descrito em desfavor do executado igualmente identificado, tendo o credor 

manifestado à f. 62/64 informando que houve o pagamento do débito fiscal 

executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

V. Eventuais custas remanescentes pela parte executada.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 126357 Nr: 3620-43.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Régulo Ferreira - 

OAB:OAB/PA 19.227

 CÓDIGO 126357.

Vistos etc.

I.Determino a realização do estudo do psicossocial no prazo de 15 dias da 

genitora, com a participação da criança, no domicílio da mesma.

 II.Com o laudo, venha o feito para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

III.Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 220-26.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OILSON ANTÔNIO COPETTI, VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 86425.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 
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por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86240 Nr: 43-62.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEDRO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 43-62.2013.811.0045 - CÓDIGO 86240.

 Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável post mortem” em que, efetuada a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, a mesma quedou-se inerte.

 Registre-se que apesar de inúmeras tentativas de intimação da parte 

autora para impulsionar do feito e indicar a localização do requerido, 

restou infrutífera as tentativas.

 É a hipótese dos autos.

 2. ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas e honorários em razão da gratuidade.

4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

 5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 1632-21.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FROZA DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Código 105698.

Vistos etc.

I. Defiro a penhora sobre o imóvel identificado na matrícula de f. 69/70, 

unicamente em relação à meação pertencente à executada.

 II. Proceda-se a penhora mediante termo nos autos (CPC, art. 845, § 1º), 

devendo a exequente providenciar, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 

mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial, a qual deverá ser expedida por 

esta secretaria.

III. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação da executada e seu cônjuge.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102233 Nr: 6415-90.2014.811.0045

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVO DAGA, EUCI FATIMA DOTTO DAGA, 

RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6415-90.2014.811.0045 Código: 102233

Ação de Notificação Judicial.

Parte autora: Elder Luiz Viazus.

Parte requerida: Ilvo Daga, Euci Fátima Dotto Daga e Renascer 

Empreendimentos Imobiliários Ltda Me.

Vistos etc.

A notificação e interpelação judicial consolidam-se como medidas de 

natureza unilateral, preventivas e acautelatórias de direitos, que têm como 

propósito fundamental ofertar ciência a terceiros e eventuais interessados 

a respeito de determinado ato ou fato jurídico ou de manifestação de 

vontade que foi exteriorizada ou que se pretende externar, ainda que em 

seu estado potencial.

Portanto, diante desta moldura, conclui-se que a notificação e interpelação 

judicial não têm o sentido de impor/forçar ou impedir a realização de 

determinado ato ou fato jurídico, sequer desempenha a função de exigir 

explicações àquele que hipoteticamente teria molestado a honra do 

ofendido (visto que não se admite defesa e/ou contraprotesto) e tampouco 

se interpõe como obstáculo ao exercício do direito de expressão da 

atividade intelectual e de manifestação de opinião. Pelo contrário: objetiva 

a, exclusivamente, acautelar futuro e eventual direito da parte e se presta 

a prevenir e resguardar responsabilidade civil, promover a conservação 

de direitos e rechaçar ulterior alegação de ignorância.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

“A notificação judicial é ato de jurisdição voluntária, que se esgota com a 

ciência do destinatário, não havendo como extrair dela uma ordem judicial 

para fazer ou deixar de fazer, figurando, o juiz, como mero transmissor da 

intenção do promovente”  (TJMG, Apelação Cível  n ° 

1.0352.05.021971-1/001, 3.ª Câmara Cível, Relator para o Acórdão: Des. 

Schalcher Ventura, julgado em 09/02/2006).

 “(…) A notificação judicial é ato de jurisdição voluntária em que o juiz 

exerce função de mero agente transmissor de comunicação de vontade, 

não havendo como dela extrair uma ordem judicial para cumprir ou deixar 

de cumprir e para impor responsabilidade, posto que, por seu intermédio, 

apenas se transmite, a quem de direito, uma intenção do promovente (…)” 

(TJMG, Apelação Cível n° 1.0352.05.021860-6/001, 6.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Delmival de Almeida Campos, julgado em 11/10/2005).

Posto isto, tendo sido processada nos exatos termos dos artigos 726 a 

729, do CPC, não cabendo qualquer espécie de sentença, ainda que 

homologatória, pois o juiz não exerce sua função jurisdicional, observando 

as formalidades legais, entregue os autos ao requerente.
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 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 13 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24692 Nr: 2506-84.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TAKEHIKO KADOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DALASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 CÓDIGO 24692.

Vistos etc.

I. Diga a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

II. Intime-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83095 Nr: 2563-29.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e itimo a parte autora para que, 

providencie o pagamento de 02 (duas) diligências do oficial de justiça. 

Certifico ainda que, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de 

5(cinco) dias, tendo em vista a designação a data da praça/leilão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 10023 Nr: 1413-28.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MALACARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BARICHELLO - 

OAB:MT/6.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 PROCESSO: 1413-28.2003.811.0045 CÓDIGO 10023.

Vistos etc.

I. De acordo com a manifestação do credor à f. 199, a avença entabulada 

entre as partes restou devidamente cumprida.

II. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

III. Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

IV. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 V. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43004 Nr: 3310-13.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA CECILIA DA COSTA ALVES, JOÃO 

CLAUDIO DA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 43004

Vistos etc.

I. Proceda a secretaria com a atualização da representação processual 

dos advogados constituídos do polo ativo.

II. Defiro como requer à fl. 92.

III. Após o decurso do prazo, intime-se a parte autora para que 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 3674-82.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI, JOSÉ LUIZ LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 Processo: 3674-82.2011.811.0045 Código: 43367

Ação de Execução

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Ouro Verde 

de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde - MT

Executados: Paulo Cezar Ossuchi e José Luiz Lorenzi

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução por quantia certa.

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.

Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o credor. Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos 

autos, vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito 

reclamado, sendo que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento do acordo ora homologado, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surta com seus efeitos 

jurídicos, com supedâneo nos artigos 487, III e 924, II, do CPC.

Eventuais custas remanescentes, bem como honorários, em consonância 

ao acordo.

Intime-se a parte executada para que informe dados bancários para a 

devolução dos montantes penhorados e vinculados ao presente feito.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88918 Nr: 2823-72.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANGELO MARIANI, NELSON 

BASSANI, MARLI DOLORES BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2823-72.2013.811.0045 CÓDIGO 88918.

Vistos etc.

I. De acordo com a manifestação do credor à f. 59, a avença entabulada 

entre as partes restou devidamente cumprida.

II. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

III. Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 292 de 744



IV. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 V. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2135 Nr: 189-94.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI, DÁRIO AMÉRICO GAFFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294, PERICLES ARAUJO GRACINDO DE 

OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. 189-94.1999.811.0045 (CÓDIGO 2135)

Vistos etc.

Com as escusas desse Juízo, por se tratar de erro material de lançamento 

ao sistema virtual, torno sem efeito o acolhimento aos embargos lançado 

no sistema Apolo no dia 29/11/2017, com publicação do dia 30/11/2017, 

visto se tratar de matéria totalmente diversa da qual pleiteia-se o presente 

feito e diversa da decisão proferida em papel e já juntada ao processo.

 Diretamente ao fato, cuida-se de embargos de declaração (f. 458/462) em 

que se argumenta a existência de omissão e obscuridade no que foi 

decidido na decisão de f. 454.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

 Na hipótese, a decisão de fl. 454 incorreu em equívoco no que tange a 

questão de possível alteração de competência, já que quando do 

processamento das execuções decorrentes de créditos rurais, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiados, ainda que ajuizadas pelo Banco 

do Brasil ou forem parte instituição de previdência social, o Juízo Estadual 

é competente, estando seus atos sujeitos ao controle do TRF, e não sob o 

crivo das revisões proferidas no âmbito do TJMT, como no presente caso.

 ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para o fim de sanar vício e 

declarar este juízo competente, tornando sem efeito decisão de fl. 454.

Atente-se a secretaria quanto à representação processual dos 

executados conforme infere às fls. 466/467.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de Abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80893 Nr: 63-87.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS PUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A

 CÓDIGO 80893.

Vistos etc.

I. Intime-se pessoalmente o autor quanto ao despacho de f. 168.

II. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94807 Nr: 1708-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RODRIGUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ADÃO FORMEHL, DESPACHANTE DE 

TRANSITO CHAMPONALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 94807

Vistos etc.

I. Tendo sido proferida sentença homologatória a fl. 41, providencie as 

baixas e anotações de estilo.

II. Intime-se a exequente em seguida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto o adimplemento total da dívida, considerando que o 

silêncio será reputado como válido.

 III. Após, conclusos para sentença.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 129009 Nr: 5124-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RODRIGUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ADÃO FORMEHL, DESPACHANTE DE 

TRANSITO CHAMPONALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Processo: 5124-84.2016.811.0045 Código: 129009

Parte autora: Maria José Rodrigues Araújo

Requerido: Vilmar Adão Formehl e Despachante de Trânsito Champonale 

Ltda.

Vistos etc.

I. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada pela parte 

autora em face das partes requeridas, todas devidamente qualificadas, 

contra sentença proferidas nos autos em apenso de código 94807.

II. Pois bem, brevemente, ressalto que quanto ao cumprimento de 

sentença, não cabe o ajuizamento de ação autônoma quando se há título 

executivo judicial em processo tramitando ou arquivado no mesmo juízo no 

qual fora interposto nova ação visando o cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL - 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOS APARTADOS - 

IMPOSSIBILIDADE - SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI 11.232/05 - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - AÇÃO AUTÔNOMA - 

REGULAR PROCESSAMENTO. - O acordo homologado em juízo constitui 

sentença e, como tal, deve ser executado nos próprios autos, segundo 

reforma instituída pela Lei 11.232/05, sendo incabível a postulação de 

cumprimento de obrigação de fazer dali decorrente em ação autônoma. - O 

pleito de ressarcimento dos danos morais advindos do descumprimento do 

acordado deve ser regularmente processado nos próprios autos. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0672.10.016095-7/001, Relator(a): Des.(a) José Antônio 

Braga , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2010, publicação da 

súmula em 24/01/2011).

 III. Posto isto, diante da necessidade de tramitação nos mesmos autos da 

sentença proferida e pela ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, tendo sido providenciado 

cópia das petições e documentos para instruir o processo principal, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do NCPC.

IV. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de praxe.

V. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.
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CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27049 Nr: 1089-62.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DALASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TAKEHIKO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 CÓDIGO 27049.

Vistos etc.

I. Defiro como requer às f. 219/220.

II. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29872 Nr: 3938-07.2008.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSR, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 29872

Vistos etc.

I. Proceda-se a secretaria com expedição de novo ofício, nos moldes do 

despacho de fl. 162, a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 

(dez) dias, transfira o valor bloqueado na conta vinculada ao FGTS do 

executado informado às fls. 146/154, enviando a este juízo cópia do 

bloqueio, sob pena de responder criminalmente.

II. Intime-se a parte autora para que indique bens do devedor passíveis de 

penhora ou manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 08 de Maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96602 Nr: 3224-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V&PL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 96602.

Vistos etc.

I. Proceda-se a secretaria com o total cumprimento do despacho proferido 

à fl. 93.

II. Intime-se o executado pessoalmente, por não ter constituído advogado 

nos autos, acerca da constrição de fl. 96 para apresentar defesa em 05 

(cinco) dias, nos exatos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão 

da execução.

 IV. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102076 Nr: 22523-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DOS PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 CÓDIGO 102076.

Vistos etc.

I. Intime-se a exequente para a indicação de dados bancários para a 

transferência dos valores depositados pelo executado, no prazo de 10 

(dez) dias.

II. Não havendo manifestação, arquive-se.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 3282-21.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VILETTI, IVANETE GRANDI ZAFFARI, 

GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 22008.

 Vistos etc.

I. Diante da inércia do exequente quanto ao prosseguimento do feito 

(certidão de f. 157), determino a remessa dos autos ao arquivo, sem 

prejuízo de seu posterior desarquivamento pela parte interessada, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas.

II. Decorrido o prazo de 01 (um) ano do arquivamento sem manifestação , 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do 

CPC).

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101854 Nr: 22481-48.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 CÓDIGO 101854.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que manifeste-se nos autos acerca da 

petição e documentos de fls. 180/181, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

informe os dados bancários para transferência/depósito.

 II. Após, retorne-me conclusos.

 III. Intime-se. Cumpra-se.
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 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84437 Nr: 3969-85.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CELSO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593/MT

 CÓDIGO 84437.

 Vistos etc.

I. Junte-se aos autos da execução em apenso (código 81374) cópia da 

sentença de f. 197/203 e do acórdão de f. 281/286.

 II. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

III. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

IV. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

V. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

VI. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VII. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VIII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

IX. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87494 Nr: 1323-68.2013.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 87494.

Vistos etc.

1. Renove-se a intimação da parte autora visto não estar atualizada a 

representação processual da parte, para que impulsione o feito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 2. Após, retorne-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90427 Nr: 4326-31.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROQUE GUGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 CÓDIGO: 90427

Vistos etc.

I. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao pedido de distinção de fls. 140/148 em 

conformidade ao art. 1.037, §11 do CPC.

 II. Após, retorne-me conclusos para deliberações.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117196 Nr: 7940-73.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO NICÁCIO DA CONCEIÇÃO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 CÓDIGO 117196.

Vistos etc.

I. Certifique-se a Secretaria quanto ao trânsito em julgado.

II. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 III. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

IV. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

V. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111515 Nr: 4666-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI VALENTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 
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OLIVEIRA - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 111515.

Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

II. Após, venham os autos conclusos.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101512 Nr: 22229-45.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 101512

Vistos etc.

I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

II. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VI. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 3546-28.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Augusto de Rezende 

Junior - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 84034.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 117.

II. Proceda-se a secretaria com a substituição na capa dos autos do nome 

da parte requerente bem como dos representantes processuais.

 III. Após o devido cumprimento do item acima, proceda-se a secretaria 

com nova e correta intimação dos advogados para que providencie o 

necessário para o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36913 Nr: 1950-77.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-LUCAS DO RIO VERDE, 

EUNÁPIO FREITAS NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALVÂNIO GENTIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 36913.

 Vistos etc.

CUMPRA-SE o determinado à f. 115, intimando-se a Defensoria Pública 

mediante remessa dos autos.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 3890-72.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SALETE PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERTON CREMONESE DE 

SOUZA - OAB:39.599/PR, LAUDIO LUIZ SODER - OAB:33.371/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 90006.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;
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IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91859 Nr: 5749-26.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ESTEVAM DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:MT/17.442-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Código: 91859

Vistos etc.

I. Revogo despacho proferido às fls. 220/221 por se tratar de cumprimento 

de sentença em face de Fazenda Pública.

 II. Altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 III. Em seguida, havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC. Em caso de não haver demonstrativo discriminado do crédito, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos os cálculos devidamente atualizados e discriminados.

 IV. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 08 de Maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 482-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDCF, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 35432

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 67.

II. Manifeste-se a parte quanto ao pleiteado.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 11 de Maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 151760 Nr: 934-10.2018.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO A. DUARTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

LRV/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TOMCZYK - OAB:10073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 934-10.2018.811.0045 CÓDIGO: 151760

IMPETRANTE: RENATO A. DUARTE ME.

IMPETRADO: GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE LRV/MT

Vistos etc.

I. Tendo a parte autora manifestado pela desistência da ação (fl. 191), 

considerando que a homologação independe de consentimento do 

impetrado, tenho que não há outra alternativa senão a extinção do 

processo.

 II. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO WRIT. 

HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, VIII, DO 

CPC. “O mandado de segurança, visando unicamente à invalidação de ato 

de autoridade, admite desistência a qualquer tempo, independente de 

consentimento do impetrado. Realmente, não se confundindo com as 

outras ações em que há direitos das partes em confronto, o impetrante 

pode desistir da impetração, ou porque se convenceu da legitimidade do 

ato impugnado, ou por qualquer conveniência pessoal, que não precisa 

ser indicada nem depende de aquiescência do impetrado. Portanto, não 

havendo símile com outras causas, não se aplica o disposto no par. 4º do 

art. 267 do CPC para extinção do processo por desistência". (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado Injunção, Habeas Data. 14ª ed. Malheiros: Rio de Janeiro. p.80). 

(TJSC, Mandado de Segurança n. 2010.017958-8, da Capital, rel. Des. 

Vanderlei Romer, j. 13-10-2010).

MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. CABIMENTO. O impetrante 

pode desistir do mandado de segurança independente da anuência da 

parte contrária, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo quando já 

proferida a decisão de mérito, pendente de julgamento recursos especial e 

extraordinário, como ocorre no caso. Precedentes do STF, STJ e do 

TJRGS. Desistência homologada. Mandado de segurança extinto, sem 

resolução do mérito. Recursos especial e extraordinário prejudicados. 

(Recurso Especial e ou Extraordinário Nº 70049316748, Primeira 

Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em 10/10/2017).

III. Diante do exposto, acolho o pedido da parte impetrante, para homologar 

a desistência e julgar EXTINTO, sem resolução de mérito, o mandado de 

segurança, com condenação da parte impetrante ao pagamento das 

custas processuais, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 

da Lei 12.016/2009, e a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

 IV. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

V. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 11 de Abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86239 Nr: 42-77.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEDRO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 86239.

Vistos.
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I. Tendo em vista que o requerido fora citado em balcão e o mesmo não se 

manifestou, sequer constituiu advogado no presente feito, quedando-se 

inerte, caracterizando a revelia, entendo que a sentença com o réu revel 

corre independentemente de intimação, a partir da publicação da sentença 

em audiência ou em cartório, consoante súmula 12 do STJ.

Nesses termos a jurisprudência é pacífica quanto ao assunto:

 APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 

REVELIA. ART. 322 DO CPC. SÚMULA 12 DO TJRS. Não é de se conhecer 

do recurso da decisão que julgou procedente o pedido na ação de 

exibição de documentos quando não observado o prazo recursal. A 

tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade da 

inconformidade, que, ausente, impede seu conhecimento. Desnecessária 

a intimação pessoal do requerido que, regularmente citado, deixou de 

constituir advogado e apresentar contestação. Efeitos da revelia. Art. 322 

do CPC e Súmula 12 do TJRS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação 

Cível Nº 70057808065, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 18/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNÃO ESTÁVEL C/C 

ALIMENTOS. CITAÇÃO REGULAR. RÉU REVEL SEM ADVOGADO 

CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. 

TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO, 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322 DO CPC 

E SÚMULA 12 DO TJRS. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. APELO NÃO CONHECIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - (Apelação Cível Nº 70052218328, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 11/12/2012)

II. Posto isto, na casuística, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 

o necessário.

III. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo às 

baixas e anotações de estilo.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003720-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. U. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003720-78.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 13.637,64; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS, 

FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIANI PEREIRA DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 

487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às 

Doc. 13009785 Pág. 1/2, restando extinto o processo com resolução do 

mérito. 2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita. Honorários nos termos do acordo. 3. Tem-se 

entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam 

ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 4. Prossiga o cartório com o cancelamento da 

audiência marcada para o dia 15/05/2018. 5. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de abril de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118077 Nr: 8466-40.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATENTOS ALARMES E SEGURANÇA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8466-40.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

EXECUTADO(A, S): ATENTOS ALARMES E SEGURANÇA LTDA ME

CITANDO(A, S): ATENTOS ALARMES E SEGURANÇA LTDA ME, CNPJ: 

05.291.230-0001-70, Endereço: Lugar não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/12/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.784,66

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 1.784.66, representado pela CDA Nº 000185/2015.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 11 de maio de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123639 Nr: 2369-87.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.R.L LTDA - SUL 

NORTE ATACADO E VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEART SERAL BRASIL METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE POMINI RAMOS - 

OAB:30914

 Certifico e dou fé que, encaminhei os documentos necessários ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, conforme determinado no item 

4.1 de fls. 84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39288 Nr: 4313-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-, CMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5871/MS, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de requisição de informações à Receita Federal para 

apuração de bens da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, 
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devendo a Sra. Escrivã observar o procedimento delineado no artigo 477 

da CNGC/MT, quanto a obrigação do feito tramitar em segredo de justiça 

após a juntada dos respectivos informes.

2. Acostada aos autos a declaração de IR da parte executada, e 

atendidas as regras de sigilo, remeta-se o feito à parte exequente.

3. Presume-se válida a intimação de f. 151 remetida ao último endereço 

acostado nos autos.

4. Defiro o pedido de f. 158 a fim de liberar os valores penhorados em 

nome do(s) executado(s). Expeça-se o necessário.

3. Intime-se o(a) exequente. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001735-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELBACI MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para comparecer na perícia agendada para o dia 

27/06/2018 (quarta-feira), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, com 

observação que o atendimento será feito por ordem de chegada, na 

Clinica Centro Médico Céspedes, localizada na Av. Mato Grosso, nº 936/S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, com o perito Guido Vaca 

Céspedes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE MORANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE LUCIA MARTELLI (EXECUTADO)

JULIO CESAR FERRAZ (EXECUTADO)

LOACIR TECCHIO (EXECUTADO)

GENECIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001910-34.2017.8.11.0045. 1. Da nulidade da citação por 

hora certa. A citação por hora certa se efetiva, em princípio, 

independentemente, de ordem judicial e parte do pressuposto de que o 

oficial de justiça empreenda diligências, por duas vezes, no 

domicílio/residência do réu sem o encontrar e que, ao mesmo tempo, 

também exista suspeita de ocultação. Nesta circunstância, o oficial de 

justiça deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho, de que retornará, para o efeito de consumar a citação, 

na hora que designar [art. 252 do Código de Processo Civil]. Logo em 

seguida, consumada a citação por hora certa, o escrivão deverá enviar ao 

réu correspondência, com a finalidade de dar ciência ao réu acerca do 

teor do processo e dos atos processuais realizados [art. 254 do Código 

de Processo Civil]. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, é possível divisar que o meirinho, para o efeito de 

concretizar a ordem judicial de citação, deslocou-se, em três momentos 

distintos, na residência do executado Júlio Cezar Ferraz, e, inclusive, 

estabeleceu contato telefônico com o devedor, sem o encontrar/localizar 

e, diante da existência de indícios de ocultação, intimou a esposa do 

executado de que, no dia seguinte, retornaria para concretizar a citação 

(evento n.º 11188667, pág. 5/7). O contexto é típico de ocultação. É 

preciso assinalar, neste tópico, por oportuno, que o oficial de justiça detém 

fé-pública e o conteúdo das certidões goza/usufrui, portanto, de 

presunção relativa de veracidade (presunção ‘juris tantum’). Não há, no 

processo, prova concreta hábil a infirmar as informações registradas pelo 

meirinho. Inviável, portanto, o reconhecimento da nulidade da citação. 2. 

Da delimitação do termo inicial para manifestação na ação executiva. De 

efeito, de acordo com expressivo/significativo entendimento 

jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a compreensão de que o termo 

inicial do prazo, para fins de oferecimento de defesa, na citação realizada 

por hora certa coincide com a data da juntada ao processo do mandado 

judicial, pois “a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de citação por hora 

certa, tem se orientado no sentido de fixar, como termo inicial do prazo 

para a contestação, a data da juntada do mandado de citação cumprido, e 

não a data da juntada do Aviso de Recebimento da correspondência a que 

alude o art. 229 do CPC” [cf.: STJ, REsp n.º 746.524/SC, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 03/03/2009]. Por via de consequência, diante 

deste cenário, deflui-se, por inferência racional, que o prazo processual, 

para o efeito de apresentação de embargos à execução, deve ser 

contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data da juntada do 

comunicado acerca da efetivação da citação do executado [art. 224 c/c o 

art. 231, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil], que, na hipótese 

concreta, coincide com o dia 19 de dezembro de 2018 (terça-feira) e se 

exauriu no dia 08 de fevereiro de 2018 (quinta-feira). Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, considero consumado, sem 

manifestação, o prazo para apresentação de embargos à execução. Ante 

o exposto: a) Indefiro o pedido de decretação de nulidade da citação; b) 

Indefiro o requerimento que objetiva a reabertura e de “nova contagem” do 

prazo. Considerando-se que a conciliação, para solução consensual dos 

conflitos, deve ser estimulada pelo juiz, que deve promover, a qualquer 

tempo, a tentativa de autocomposição, com fundamento no conteúdo do 

art. 3.º, § 3.º e art. 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 27 de junho de 

2018, às 15horas, que será realizada no CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 

Intimem-se as partes, através do advogado constituído, via DJe. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE MORANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE LUCIA MARTELLI (EXECUTADO)

JULIO CESAR FERRAZ (EXECUTADO)

LOACIR TECCHIO (EXECUTADO)

GENECIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001910-34.2017.8.11.0045. 1. Da nulidade da citação por 

hora certa. A citação por hora certa se efetiva, em princípio, 

independentemente, de ordem judicial e parte do pressuposto de que o 

oficial de justiça empreenda diligências, por duas vezes, no 

domicílio/residência do réu sem o encontrar e que, ao mesmo tempo, 

também exista suspeita de ocultação. Nesta circunstância, o oficial de 

justiça deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho, de que retornará, para o efeito de consumar a citação, 

na hora que designar [art. 252 do Código de Processo Civil]. Logo em 

seguida, consumada a citação por hora certa, o escrivão deverá enviar ao 

réu correspondência, com a finalidade de dar ciência ao réu acerca do 

teor do processo e dos atos processuais realizados [art. 254 do Código 

de Processo Civil]. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, é possível divisar que o meirinho, para o efeito de 

concretizar a ordem judicial de citação, deslocou-se, em três momentos 

distintos, na residência do executado Júlio Cezar Ferraz, e, inclusive, 

estabeleceu contato telefônico com o devedor, sem o encontrar/localizar 

e, diante da existência de indícios de ocultação, intimou a esposa do 

executado de que, no dia seguinte, retornaria para concretizar a citação 

(evento n.º 11188667, pág. 5/7). O contexto é típico de ocultação. É 

preciso assinalar, neste tópico, por oportuno, que o oficial de justiça detém 

fé-pública e o conteúdo das certidões goza/usufrui, portanto, de 

presunção relativa de veracidade (presunção ‘juris tantum’). Não há, no 

processo, prova concreta hábil a infirmar as informações registradas pelo 

meirinho. Inviável, portanto, o reconhecimento da nulidade da citação. 2. 

Da delimitação do termo inicial para manifestação na ação executiva. De 

efeito, de acordo com expressivo/significativo entendimento 
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jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a compreensão de que o termo 

inicial do prazo, para fins de oferecimento de defesa, na citação realizada 

por hora certa coincide com a data da juntada ao processo do mandado 

judicial, pois “a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de citação por hora 

certa, tem se orientado no sentido de fixar, como termo inicial do prazo 

para a contestação, a data da juntada do mandado de citação cumprido, e 

não a data da juntada do Aviso de Recebimento da correspondência a que 

alude o art. 229 do CPC” [cf.: STJ, REsp n.º 746.524/SC, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 03/03/2009]. Por via de consequência, diante 

deste cenário, deflui-se, por inferência racional, que o prazo processual, 

para o efeito de apresentação de embargos à execução, deve ser 

contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data da juntada do 

comunicado acerca da efetivação da citação do executado [art. 224 c/c o 

art. 231, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil], que, na hipótese 

concreta, coincide com o dia 19 de dezembro de 2018 (terça-feira) e se 

exauriu no dia 08 de fevereiro de 2018 (quinta-feira). Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, considero consumado, sem 

manifestação, o prazo para apresentação de embargos à execução. Ante 

o exposto: a) Indefiro o pedido de decretação de nulidade da citação; b) 

Indefiro o requerimento que objetiva a reabertura e de “nova contagem” do 

prazo. Considerando-se que a conciliação, para solução consensual dos 

conflitos, deve ser estimulada pelo juiz, que deve promover, a qualquer 

tempo, a tentativa de autocomposição, com fundamento no conteúdo do 

art. 3.º, § 3.º e art. 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 27 de junho de 

2018, às 15horas, que será realizada no CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 

Intimem-se as partes, através do advogado constituído, via DJe. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004481-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALMOR PORTELLA FACHINELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT23256/O (ADVOGADO)

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. (RÉU)

CONEXAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004481-75.2017.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 27 de junho 

de 2018, às 14h00min. Intimem-se o requerente, através do advogado 

constituído. Proceda-se à citação e à intimação das rés. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 3 de maio de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003978-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1003978-54.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28069 Nr: 2214-65.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, LAÉRCIO DE 

LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 2214-65.2008.811.0045.

Como medida de prudência, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso 

de agravo de instrumento. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107893 Nr: 2779-82.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARAUJO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 2779-82.2015.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 3663-48.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALMAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3663-48.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 5630-65.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED PATO BRANCO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR IVONE TATTO, MARCIA REJANE TATTO 

FILIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA FONTANA - 

OAB:55816/PR, ANDREIA LEHNEN - OAB:, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258-B, TANIA MARA MARTINI - OAB:26087/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA CRISTIANE TATTO 

- OAB:12220/MT

 Processo n.º 5630-65.2013.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20395 Nr: 1728-51.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Processo n.º 1728-51.2006.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que a 

executada, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23360 Nr: 1189-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITAMAR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 108/2007.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97873 Nr: 4257-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUENIA BRITO COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4257-62.2014.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o fito de atestar se a 

embargante, devidamente intimada acerca do conteúdo da decisão judicial 

arquivada na fl. 92 dos autos, apresentou manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91244 Nr: 5127-44.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 5127-44.2013.8.11.0045.

Apenas como medida de prudência, considerando-se que existem 

informações sobre novo endereço da requerida, proceda-se à intimação 

da ré, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada nas fls. 124/125 dos autos, mediante a expedição de carta com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo 

procurador no processo, sob pena de os prazos processuais correrem 

em secretaria, sem intimação.

Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado como 

“Meta 2 do CNJ”.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 920-02.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 920-02.2013.8.11.0045.

Com fundamento no teor do art. 442 do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

produção da prova testemunhal, visto que a questão, objeto da lide, é 

fática e não puramente de direito. Designo o dia 10 de julho de 2018, às 

16h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intime-se a requerida, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento 

pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28939 Nr: 2995-87.2008.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MAHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH OKADA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11.226/MT

 Processo n.º 2995-87.2008.8.11.0045.

Compulsando o processo, deflui-se que a requerida tem advogado 

constituído no processo (fls. 136/142). Portanto, proceda-se a intimação 

da requerida, acerca do conteúdo da decisão juntada na fl. 225 dos autos, 

através do advogado constituído, via DJe.

Intimem-se as partes litigantes e a Defensoria Pública, que atua na 

condição de curadora especial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84392 Nr: 3922-14.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593/MT

 Processo n.º 3922-14.2012.8.11.0045.

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória 

expedida, solicitando-se urgência no cumprimento do ato, pois se trata de 

processo classificado como “Meta 2 do CNJ”.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102290 Nr: 22573-26.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA LIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Processo n.º 22573-26.2014.8.11.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121263 Nr: 1214-49.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR BORGES - 

OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Ante o exposto, com fundamento no conteúdo normativo do art. 485, 

inciso V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

a resolução do mérito.Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, 

§§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42119 Nr: 2427-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER, CLAUDEMIR JOSÉ CAVERSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2427-66.2011.8.11.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema Renajud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome dos executados e, caso positivo, 

proceda-se a inclusão de restrição judicial na margem do prontuário 

administrativo do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito 

no extrato em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação do bem, 

proceda-se à intimação do devedor acerca do conteúdo dos atos 

processuais efetivados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38732 Nr: 3769-49.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, SHIRLEY 

GONÇALVES, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA NEVES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 Processo n.º 3769-49.2010.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram a 

compensação do crédito tributário, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte dias). 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115147 Nr: 6823-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONEY DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo n.º 6823-47.2015.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88415 Nr: 2298-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUSSOLO CORRETORA DE CEREAIS, 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, JACKSON RODRIGO 

SALVATORI, NILVO FRANCISCO SALVATORI, NILVO FRANCISCO 

SALVATORI JUNIOR, EMERLI DE DOMENICO SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2298-90.2013.8.11.0045.

Expeça-se nova carta precatória, nos termos das decisões judiciais 

arquivadas nas fls. 105 e 111 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41943 Nr: 2252-72.2011.811.0045

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU VALENTIN TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.373

 Processo n.º 2252-72.2011.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 148469 Nr: 8708-28.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO BOSCOLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19.063MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Carta Precatória n.º 8708-28.2017.8.11.0045.

Designo o dia 18 de julho de 2018, às 14horas, para realização de 

audiência com o objetivo de proceder-se a inquirição da testemunha Alfeo 

Boscoli Neto. Intimem-se. Comunique-se o Juízo Deprecante.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105436 Nr: 1493-69.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 14933-19.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Janaina Soares da 

Silva contra Tim Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

a exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103314 Nr: 428-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPS, AH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 428-39.2015.811.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste. Após, venham conclusos para decisão.

Cumpra-se com urgência.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1058 Nr: 17-31.1994.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BEMAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR GONÇALVES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MENDONÇA COSTA 

LIMA - OAB:14.655/MT, ANTONIO FERREIRA ÁLVARES DA SILVA - 

OAB:1376-A, ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321-B/MT, 

VALDECIR ERRERA - OAB:3365-A

 Processo n.º 17-31.1994.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se o 
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executado, devidamente intimado a respeito do conteúdo da decisão 

judicial juntada na fl. 259 dos autos, apresentou manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 205-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 205-86.2015.811.0045.

Proceda-se à citação do executado, mediante a expedição de mandado 

judicial, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 107 dos autos, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize 

a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 498-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à ação monitória, formulados pela Defensoria Pública, 

que atua na condição de curadora especial da executada Leandro Luiz de 

Costa ME, citada por edital na ação monitória promovida por Caiado Pneus 

Ltda., e como consequência direta:a) DECLARO constituído, de pleno 

direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação 

monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, 

§ 8.º do Código de Processo Civil/2015;b) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a embargante no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 8 

de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121004 Nr: 1073-30.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNIR DE OLIVEIRA SILVA MAZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Processo n.º 1073-30.2016.8.11.0045.

Concedo a requerente o prazo adicional de 20 (vinte) dias, para 

cumprimento da decisão judicial. Intime-se a autora para que indique no 

processo a quantificação do saldo devedor residual do contrato e se 

manifeste sobre a possibilidade de realização de acordo para viabilizar a 

quitação da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6173 Nr: 868-26.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍVEA ANA HUBER, ELAINE TEREZA HUBER -MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMAR CLEMENTE GONDOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Processo n.º 868-26.2001.811.0045.

Cadastre-se, no sistema APOLO, o novo endereço das requerentes, 

conforme informações registradas na petição juntada na fl. 263 dos autos.

Após, intimem-se as exequentes, mediante a expedição de carta com 

aviso de recebimento, acerca da liberação de todos os valores em 

dinheiro, realizadas através das ordens de expedição de alvará, neste 

processo [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Intimem-se as exequentes, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95119 Nr: 1997-12.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1997-12.2014.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o fito de atestar se os 

executados, devidamente intimados sobre a penhora parcial de dinheiro, 

apresentaram impugnação. Não havendo manifestação, DETERMINO a 

conversão da quantia em dinheiro, objeto da penhora, em pagamento 

parcial da dívida. Expeça-se alvará de liberação.

Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43649 Nr: 3957-08.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT
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 Processo n.º 3957-08.2011.8.11.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a expedição de mandado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6886 Nr: 79-90.2002.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIVAMIR FRASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR STROSCHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDAIR PAULINO 

CAPPELLESSO - OAB:DF 4.342, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773

 Processo n.º 79-90.2002.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com objetivo de atestar se o 

executado, devidamente intimado na forma da decisão judicial juntada na 

fl. 669 dos autos, apresentou manifestação.

Após, venham conclusos para exame do teor da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95774 Nr: 2536-75.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTES MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT - 3418 - A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Processo n.º 2536-75.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122875 Nr: 2017-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA VIRGINIA FRANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO JOSÉ KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:14474-E

 Processo n.º 2017-32.2016.811.0045.

Cuida-se de embargos à execução ajuizados por Lidia Virgínia Franchin 

contra Mário José Kunst, em que objetiva ao reconhecimento do excesso 

de execução e a tese de exceção de contrato não cumprido.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 80/82). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento das custas judiciais, visto que concedido o benefício 

da assistência judiciária gratuita.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116585 Nr: 7607-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOSÉ KUNST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA VIRGINIA FRANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955

 Processo n.º 7607-24.2015.8.11.0045.

Cuida-se de ação de execução formulada por Mário José Kunst contra 

Lídia Virginia Franchin, em que visa a satisfação integral da dívida, 

consubstanciada em cheques.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida, conforme se evola do conteúdo do documento 

arquivado nas fls. 80/82 dos autos da ação de execução n.º 

2017-32.2016.811.0045, código 122875, que tramita em apenso. Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 3493-52.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3493-52.2009.8.11.0045.

Considerando-se a falta de apresentação de impugnação, por parte do 

devedor, com lastro no conteúdo normativo do art. 876, § 4.º, inciso II do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de adjudicação do bem móvel, 

objeto do ato de constrição judicial, no valor total da avaliação, orçado em 

R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Proceda-se à intimação do devedor, 

mediante a expedição de carta com aviso de recebimento, acerca do teor 

da decisão que determinou a adjudicação do bem e, escoado o prazo de 

05 (cinco) dias, sem impugnação, DETERMINO a lavratura de auto de 

adjudicação e de mandado de entrega [art. 877 do Código de Processo 

Civil].

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que foi proferida decisão judicial, no dia 20 de julho de 2010, que 

determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

bancária, de propriedade do executado, através do sistema BacenJud, 

que resultou na realização, na data de 11 de janeiro de 2011, no bloqueio 

de valores em dinheiro, na quantia de R$ 2.148,36 (dois mil, cento e 

quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) que foi, logo após, 

transferida para a conta bancária da empresa exequente (fls. 52/53 e 

57/62). A quantia em dinheiro, objeto da penhora parcial, foi transferida 

diretamente para conta da empresa exequente Nova América Fomento 

Mercantil e, portanto, constitui meio idôneo de quitação parcial da dívida. 

Por estas razoes, CONSIDERO CONSUMADO o pagamento parcial da 

dívida, no valor de R$ 2.148,36 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e 

trinta e seis centavos), no dia 11 de janeiro de 2011.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo, indicando bens, passíveis de 

penhora, e apresentando a memória de cálculo atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137262 Nr: 1842-04.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDQI, CDQI, DDLDQ, LHDQI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial da ação revisional de alimentos promovida por Vanderlei Inácio 

contra Carolaine de Quadros Inácio, Caroline de Quadros e Luiz Henrique 

de Quadros Inácio e, como corolário, DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, CONDENO a requerente no pagamento de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo 

tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

a autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112882 Nr: 5429-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDLDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DIEGO PIOVEZANI - OAB:17.100-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 5429-05.2015.811.0045.

A ação negatória de paternidade, ajuizada pelo requerente, objetiva 

somente a anulação do registro de paternidade no assento de nascimento 

dos menores e não tem pedido de revisão de alimentos (exceto o que 

decorreria, naturalmente, da procedência da pretensão). Inviável, por 

afronta aos princípios da congruência e da adstrição [art. 128 e art. 460, 

ambos do Código de Processo Civil/1973; art. 141 e art. 492, ambos do 

Código de Processo Civil/2015] e da estabilidade objetiva da demanda — 

que preconiza que efetivada e aperfeiçoada a citação do réu, é defeso ao 

requerente modificar o pedido ou a causa de pedir — [art. 264 e art. 294, 

ambos do Código de Processo Civil/1973; art. 329, inciso II e art. 329, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015], a análise da pretensão 

de revisão da obrigação alimentar neste processo — até mesmo porque a 

temática foi resolvida no processo que tramita em apenso.

Apenas como medida de prudência, proceda-se a intimação do autor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste se ainda persiste interesse em 

promover o andamento do processo, registrando-se que a ausência de 

manifestação do requerente no prazo implicará em concordância tácita 

quanto a desistência.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43647 Nr: 3955-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DA LUZ PAULO, GERALDA DE 

JESUS SALIÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BIEZUS - 

OAB:36.244/PR

 Processo n.º 3955-38.2011.8.11.0045.

Intime-se a executada, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os bens e o lugar em que se 

encontram os bens, de sua propriedade, sujeitos à penhora, sob pena de 

configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e imposição de 

multa de até 20% sobre o valor do débito, na forma do que dispõe o art. 

774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42456 Nr: 2765-40.2011.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARG, DRLRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT, MICHELLE CRISTIANE FERREIRA 

DA SILVA - OAB:17818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 
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(cinco), nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo 

de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 22079-64.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDS, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:13970-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco), nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo 

de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17225 Nr: 2369-73.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PIVA, NELIO PIVA, AMILTON JOSÉ 

DE OLIVEIRA, NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, 

MARLENE BRUGNAROTTO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:10.917

 Intimo a parte para vistas do autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco), nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao arquivo 

de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109794 Nr: 3824-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LOURINHO WILLE, HELENA DE 

ALMEIDA WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo inerte para os executados se 

manifestarem acerca da citação para pagamento em 3 dias ou 

apresentação dos embargos em 15 dias, INTIMO os exequentes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001660-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001660-64.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o pagamento do valor das 

custas judiciais e da diligencia do oficial de justiça, para cumprimento de 

mandado, sob pena de devolução da deprecada independentemente do 

cumprimento. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001629-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA VILHENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001629-44.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem 

indícios que demonstram que o débito, que dinamizou o registro 

desabonador do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito 

(evento nº 12950773), encontra-se devidamente liquidado (eventos n.º 

12950783 e nº 12950794). Portanto, diante desta perspectiva, através de 

um juízo de convicção de natureza provisória e precária, deduz-se que a 

inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

não se efetivou de modo regular — o quê dá vigor à plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). D’outra banda, de suma importância 

enfatizar, também, que a permanência do registro do nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da lide, pode acarretar 

dano à reputação e, ao mesmo tempo, restrição de acesso ao crédito, de 

maneira que a demora da prestação jurisdicional pode comprometer o 

direito de proteção à privacidade [art. 5.º, inciso X da CRFB/88; Lei 

Complementar n.º 105/2001], o direito de acesso, de retificação e de 

complementação de informações [art. 5.º, inciso XXXIII da CRFB/88; Lei n.º 

9.507/1998] e de defesa da dignidade da pessoa humana [art. 3.º, inciso III 

da CRFB/88] e, inclusive, pôr em situação de risco concreto a eficácia do 

provimento principal (‘periculum in mora’). Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração a configuração da 

plausibilidade do direito invocado, visto que o questionamento da validade 

e da regularidade do registro desabonador se lastreia em fundamentos 

fático-jurídicos idôneos e sólidos (‘fumus boni iuris’), e a caracterização do 

perigo na demora da prestação jurisdicional, dado à possibilidade e 

iminência de a requerente suportar prejuízos, derivados da manutenção do 

registro desabonador (‘periculum in mora’), considero que a concessão do 

pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o 

requerimento de tutela de urgência, para o fim de Determinar que a 

companhia requerida providencie a exclusão do nome da requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas 

‘sub judice’, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]. Com lastro no teor 

do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 04 de julho de 2018, às 10horas. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 
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injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003747-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003747-27.2017.811.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, deflui-se que houve a realização 

de penhora de dinheiro na conta bancária da empresa executada, através 

do sistema BacenJud, garantindo a integralidade do pagamento da dívida 

e, os valores excedentes, foram objeto de ordem de desbloqueio (evento 

nº 11907177) Cumpre registrar, primeiramente, que o valor está 

depositado em conta bancária à disposição do juízo, recebendo a 

remuneração atinente às contas judiciais, razão pela qual não se antevê 

prejuízo à parte com a continuidade do depósito do numerário. Por outro 

lado, de suma importância enfatizar, que somente é definitiva a execução 

de título extrajudicial após a sentença que julgue improcedentes os 

embargos [art. 1.012, §1º. inciso III do Código de Processo Civil; Súmula 

317 do STJ]. Não se pode olvidar, ainda, a relevância do fundamento 

invocado pela parte executada nos embargos à execução – compensação 

entre dívidas líquidas – e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, em caso de prosseguimento 

da ação expropriatória, visto que o próximo ato processual consiste 

justamente no levantamento do dinheiro depositado no processo. O fato é, 

e isso não se pode sonegar, neste momento processual, é controvertida a 

existência da dívida, circunstância que se interpõe como obstáculo 

intransponível ao levantamento do valor penhorado. Portanto, diante desta 

moldura, INDEFIRO o pedido de liberação/levantamento do dinheiro, 

formulado pela exequente (evento n.º 13047660). Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003751-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO OAB - MT16711/O (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003751-64.2017.811.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, deflui-se que houve a realização 

de penhora de dinheiro na conta bancária da empresa executada, através 

do sistema BacenJud, garantindo a integralidade do pagamento da dívida 

e, os valores excedentes, foram objeto de ordem de desbloqueio (evento 

nº 11907078). Cumpre registrar, primeiramente, que o valor está 

depositado em conta bancária à disposição do juízo, recebendo a 

remuneração atinente às contas judiciais, razão pela qual não se antevê 

prejuízo à parte com a continuidade do depósito do numerário. Por outro 

lado, de suma importância enfatizar, que somente é definitiva a execução 

de título extrajudicial após a sentença que julgue improcedentes os 

embargos [art. 1.012, §1º. inciso III do Código de Processo Civil; Súmula 

317 do STJ]. Não se pode olvidar, ainda, a relevância do fundamento 

invocado pela parte executada nos embargos à execução – compensação 

entre dívidas líquidas – e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, em caso de prosseguimento 

da ação expropriatória, visto que o próximo ato processual consiste 

justamente no levantamento do dinheiro depositado no processo. O fato é, 

e isso não se pode sonegar, neste momento processual, é controvertida a 

existência da dívida, circunstância que se interpõe como obstáculo 

intransponível ao levantamento do valor penhorado. Portanto, diante desta 

moldura, INDEFIRO o pedido de liberação/levantamento do dinheiro, 

formulado pela exequente (evento n.º 13046079). Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001084-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001084-08.2017.8.11.0045. Requerente: Mauri da Silva. Requerido: INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos Santos 

Fialho. Data: 03 de maio de 2018. Mauri da Silva, devidamente qualificado, 

ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que é segurado da 

Previdência Social e que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe convertido o auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, concedido o 

auxílio-acidente, bem como condenada a autarquia requerida no 

pagamento de indenização por danos morais. Foi indeferido o pedido 

liminar e efetivada a citação da requerida. A requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Insurgiu-se contra o requerimento de condenação por 

danos morais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

ocasião em que foi determinada a realização de perícia médica. Na 

sequência veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as 

partes, tão somente o autor se manifestou. Foi deferida a tutela de 

urgência e encerrada a instrução, sendo intimadas as partes, apenas o 

autor formulou alegações finais repisando seus argumentos e pedidos. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 
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de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurado e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em que o autor recolheu as contribuições 

previdenciárias até 31/01/2017, bem como auferiu o auxílio-doença nos 

períodos de 14/03/2013 a 31/05/2013, 13/08/2014 a 17/11/2015 e de 

31/01/2017 a 26/04/2017 (evento nº 5851556 – págs. 1/8). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que o requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que o autor Mauri da Silva é portador de moléstia que o torna 

incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir 

dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que o 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

o requerente se encontra acometido é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento nº 9610593, 

o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “a) Queixa que o(a) 

periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Adenocarcinoma de próstata, 

dor em hipogástrio e em axila esquerda. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Adenocarcinoma de 

próstata em acompanhamento oncológico, hérnia incisional abdominal e 

provável massa tumoral em axilar esquerda a ser esclarecida pela 

especialidade , ginecomastia bilateral. c) Causa provável da(s) 

doença(s)/Molésia(s)/incapacidade. R Oncológica. (...). f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, Adenocarcinoma de 

próstata em acompanhamento oncológico, hérnia incisional abdominal e 

provável massa tumoral em axilar esquerda a ser esclarecida pela 

especialidade , ginecomastia bilateral. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? Considerando: incapacidade 

total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade 

parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 

501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade permanente = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação. R É 

permanente e total. h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R Julho de 

2014. i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R 

Julho de 2014, foi feito o diagnóstico e tratamento. (...). l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) 

periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? R é total e permanente. Não esta 

apto.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face 

do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução 

arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada 

aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar 

evidenciado que o autor se encontra incapacitado definitivamente para 

desempenho de atividade laboral, haja vista que não reúne condições 

mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado na data da cessação administrativa 

do benefício, em 17/11/2015 (evento nº 5851556 – pág. 6), pois o 

requerente já estava incapacitado para o trabalho, conforme se observa 

do teor da resposta ao quesito da letra ‘i’ do laudo pericial. Não subsistem 

elementos de prova, nos autos, dando conta de que o autor, anteriormente 

à concessão administrativa do auxílio-doença, em 13/08/2014, não tivesse 

condições de saúde para o exercício de seu trabalho habitual, o que 

impede, portanto, a concessão do benefício, para o período pretérito. O 

auxílio-doença deve ser concedido até a data da juntada aos autos do 

laudo médico (25/08/2017 – evento nº 9610565), a partir de quando o 

requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista 

que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade definitiva 

para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos 

semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO 

INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da 

percepção de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo 

pericial aos autos, quando a incapacidade não for reconhecida 

administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 

698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da 

ocorrência de danos morais, devido à postura adotada por parte da 

autarquia requerida, voltada à negar-se a conceder, no âmbito 

administrativo, o beneficio previdenciário, considero que está fadado ao 

insucesso. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por 

parte da requerida, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade 

substancial no procedimento administrativo que resultou no indeferimento 

da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez — fruto da 

não-observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, 

má-fé, dolo ou omissão relevante. É que a Administração Pública tem o 

poder-dever de, segundo critérios de natureza normativa e técnicos, 

examinar a viabilidade prática e o preenchimento dos requisitos legais, 

para efeito de avaliar a concessão de benefícios previdenciários, com a 

consequência de que eventual rejeição de pedido de concessão de 

benefício previdenciário, exatamente porque se insere no âmbito de suas 

atribuições, não induz ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na 

prática de comportamento irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação 

civil. Por conseguinte, exatamente concatenado nesse influxo de ideias, 

levando-se por linha de estima que a rejeição de pedido de concessão de 

beneficio previdenciário, na esfera administrativa, representa a adoção de 

postura, realizada em exercício regular de direito, depreende-se que não 

se encontram configurados os requisitos mínimos que rendem ensejo ao 

dever de indenizar [art. 186 e art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 

2002], o quê se interpõe como obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso 

da pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Mauri da Silva contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, 

na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, 

como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para o 

requerente Mauri da Silva, contado a partir da cessação administrativa 

(17/11/2015), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(25/08/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 
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desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Indeferir o pedido de condenação 

por danos morais; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001536-52.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO ANTONIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001536-52.2016.8.11.0045. Requerente: Placido Antonio da Costa. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 03 de maio de 2018. Placido Antonio da 

Costa, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedida a aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o 

auxílio-doença, bem como condenada a autarquia requerida no pagamento 

de indenização por danos morais. Foi relegada a análise do pedido liminar 

e efetivada a citação da requerida. A requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade de 

segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Insurgiu-se contra o requerimento de condenação por danos 

morais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Foi determinada a realização de perícia médica. 

Na sequência veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas 

as partes, tão somente o autor se manifestou. Foi deferida a tutela de 

urgência e encerrada a instrução, sendo intimadas as partes, apenas o 

autor formulou alegações finais repisando seus argumentos e pedidos. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurado e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em que o autor exerceu atividade urbana, na condição 

de empregado, até o mês 11/2015 (evento nº 1949367– págs. 1/4), além 

do que o auxílio-doença foi indeferido unicamente porque, em perícia 

médica do INSS, não foi contatada incapacidade para o trabalho (evento 

nº 1569699 – pág. 1). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que o requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor Placido Antonio da Costa é portador de moléstia que o torna incapaz 

de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos 

dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que o 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

o requerente se encontra acometido é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento nº 6670152, 

o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é portador de 

algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando 

(ainda que por aproximação)? Sim. Desde 2015. 2) Qual é a origem da 

suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? ARTRITE. (...) 

SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. (…) 6) As lesões ou/a sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, 

no desempenho de suas atividades laborais diárias? Sim. (…) 15) O autor 

se apresenta incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador de 

mais de uma doença, apontar quais dela acarretam a incapacidade laboral 

Sim. Não tem outra doença que o incapacite para o trabalho. 16) Caso haja 

incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)? Sim. 

Desde janeiro de 2017. (...) 18) Caso haja incapacidade, diga o(a) Sr. 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? Depende, se for considerar a artrose é permanente, se for 

considerar síndrome manguito rotador é temporária. 19) Caso haja 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é parcial ou total? Total. 20) Se a incapacidade for considerada 

temporária, qual o prazo estimado para recuperação laborativa? Por tempo 

indeterminado.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente 

em face do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da 

solução arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova 

carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de 

deixar evidenciado que o autor se encontra incapacitado definitivamente 

para desempenho de atividade laboral, haja vista que não reúne condições 

mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado na data apontada pelo perito judicial, 

em janeiro de 2017, conforme se observa do teor da resposta ao quesito 

16 do laudo pericial. Não subsistem elementos de prova, nos autos, dando 

conta de que o autor, anteriormente à data fixada na perícia médica, não 

tivesse condições de saúde para o exercício de seu trabalho habitual, o 

que impede, portanto, a concessão do benefício, para o período pretérito. 

O auxílio-doença deve ser concedido até a data da juntada aos autos do 

laudo médico (25/04/2017 – evento nº 6670125), a partir de quando o 

requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista 

que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade definitiva 

para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos 

semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO 
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INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da 

percepção de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo 

pericial aos autos, quando a incapacidade não for reconhecida 

administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 

698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da 

ocorrência de danos morais, devido à postura adotada por parte da 

autarquia requerida, voltada à negar-se a conceder, no âmbito 

administrativo, o beneficio previdenciário, considero que está fadado ao 

insucesso. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por 

parte da requerida, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade 

substancial no procedimento administrativo que resultou no indeferimento 

da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez — fruto da 

não-observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, 

má-fé, dolo ou omissão relevante. É que a Administração Pública tem o 

poder-dever de, segundo critérios de natureza normativa e técnicos, 

examinar a viabilidade prática e o preenchimento dos requisitos legais, 

para efeito de avaliar a concessão de benefícios previdenciários, com a 

consequência de que eventual rejeição de pedido de concessão de 

benefício previdenciário, exatamente porque se insere no âmbito de suas 

atribuições, não induz ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na 

prática de comportamento irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação 

civil. Por conseguinte, exatamente concatenado nesse influxo de ideias, 

levando-se por linha de estima que a rejeição de pedido de concessão de 

beneficio previdenciário, na esfera administrativa, representa a adoção de 

postura, realizada em exercício regular de direito, depreende-se que não 

se encontram configurados os requisitos mínimos que rendem ensejo ao 

dever de indenizar [art. 186 e art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 

2002], o quê se interpõe como obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso 

da pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Placido Antonio da 

Costa contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para o requerente Placido Antonio da Costa, contado a 

partir da data estabelecida na perícia judicial (01/01/2017), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (25/04/2017), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Indeferir o pedido de condenação por danos morais; d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com 

espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003298-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1003298-69.2017.8.11.0045. Requerente: Josue da Silva Mattos. 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 14 de maio de 2018. Josue da Silva 

Mattos, devidamente qualificado, ajuizou Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área rural, em 

caráter de exclusividade, desde tenra idade. Esclareceu que sempre 

exerceu atividade rural em regime de economia familiar. Sustentou que 

protocolou requerimento de sua aposentadoria por idade, mas o réu 

indeferiu o pedido. Requereu, ao final, a procedência do pedido, para o fim 

de ser-lhe concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade, contabilizado a partir da data em que se concretizou o requerimento 

administrativo. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, ocasião em 

que argumentou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, 

o requerente deveria comprovar a condição de segurado especial, o que 

não foi feito. Defendeu que a autora deve demonstrar o tempo de serviço 

como trabalhadora rural na quantidade de meses referentes ao período de 

carência. Alegou, ainda, que inexistem nos autos indícios de prova 

material que possa dar conforto a alegação expendida pelo requerente, 

assim como o fato de que a prova exclusivamente testemunhal não tem o 

condão de comprovar a atividade rurícola. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, momento em que o autor, 

repisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Em despacho saneador, foram 

fixados os pontos controvertidos da lide. Durante a instrução foi colhido o 

depoimento pessoal do autor e inquiridas duas testemunhas. Finda a 

instrução, o autor veiculou alegações orais remissivas. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática 

estrutural implementada no ordenamento jurídico, para a obtenção do 

beneplácito da aposentadoria por idade, o trabalhador rural, reputado 

como sendo segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social 

[art. 11, inciso I, alínea ‘a’, incisos VI e VII da Lei n.º 8.213/1991], a par do 

preenchimento do requisito etário — a implementação da idade equivalente 

a 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos 

de idade, caso mulher, observada redução no patamar equivalente a 05 

(cinco) anos [art. 210, § 7.º, inciso II da CRFB/88] — deverá demonstrar o 

efetivo desempenho de atividade rural, de acordo com o caso em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, durante o interstício 

temporal imediatamente anterior a data do requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico ao indicado para o período de carência do 

referido benefício previdenciário. Inteligência do teor do art. 39, inciso I, 

art. 142 e o art. 143, todos da Lei n.º 8.213/1991. O regime de economia 
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familiar ínsito à categoria dos rurícolas, condição indispensável à perfeita 

caracterização do ‘status’ de segurado obrigatório, pressupõe o efetivo 

desempenho de atividade na seara rural, de modo exclusivo, e se afigura 

caracterizado quando o exercício das funções se operacionaliza de modo 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados regulares e 

estáveis, garantindo-lhes o sustento, o progresso social e econômico. 

Cuida-se, em verdade, de classe de segurados que exploram a atividade 

rural primária, sem o auxílio de empregados — malgrado se admita a 

possibilidade da assistência eventual de terceiros —, destinada, 

essencialmente, a promover o custeio das despesas internas da entidade 

familiar, relativas à subsistência do grupo, nos termos do art. 11, § 1.º da 

Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, perquirindo o manancial probatório carreado 

aos autos, visualiza-se que o requerente logrou êxito em comprovar o 

requisito da idade, através da cópia da carteira de identidade, acostada no 

evento nº 9656352 – pág. 25, indicando ter o demandante nascido em 

25/12/1955, contando assim, na data da postulação administrativa do 

benefício ora telado (DER 04/03/2017), com mais de 60 anos de idade. O 

requerente carece, contudo, no tocante ao preenchimento do segundo 

requisito legal exigido à espécie, qual seja: a comprovação da sua 

condição de segurado especial, pelo efetivo exercício da atividade 

rurícola, em regime de economia familiar, nos 180 (cento e oitenta) meses 

que antecederam ao ano de 2017. Com efeito, restou assentado pela 

jurisprudência pátria ser possível a comprovação da atividade rural por 

meio de prova testemunhal, contanto que confortada por início de prova 

material contemporâneo à época dos fatos a provar. Nesse sentido, 

inclusive, pacificando a questão veio a ser editada pelo Conselho da 

Justiça Federal a Súmula nº 34, a qual reza: “Para fins de comprovação do 

tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à 

época dos fatos a provar.” Por via de consequência, as declarações de 

que o requerente trabalhou na fazenda "Cianorte", no período de 1985 a 

1990, e na fazenda "Aurora" no período de 1991 a 1994, encartadas nos 

eventos nº 9656486 e nº 9656352 – pág. 29, não se apresentam hábeis a 

gerarem a presunção do desempenho de atividade laboral rurícola, no 

período de carência, uma vez que, além de terem sido emitidas de forma 

unilateral, referem-se a período anterior ao ano de 2002, que marca o 

início do período de carência. O fato é, e isso não se pode sonegar, não 

subsistem nos autos do processo quaisquer elementos materiais, mesmo 

que dispersos, comprovando o início de prova da alegada atividade 

campesina, em regime de economia familiar. O autor não possui bloco de 

produtor rural e não emitiu nenhuma nota de venda dos produtos que 

eventualmente tenha produzido no período, nem mesmo veio aos autos 

comprovante de residência dos últimos anos, a indicar que tenha residido 

no meio rural. Para além disso, restou incontroverso entre as partes e 

comprovado através do extrato de informações sociais, acostado no 

evento nº 10616136, que o autor exerceu atividade urbana remunerada, 

na condição empregado, nos seguintes períodos: 01/08/1995 – 

03/08/1998; 26/01/2000 – 24/02/2000; 24/02/2012 – 13/03/2012; 

10/10/2012 – 02/05/2013; 15/07/2014 – 30/08/2014; 05/10/2016 – 

09/01/2017; 07/03/2017 – 12/05/2017; 19/05/2017 – 09/08/2017. Apesar 

de o autor ter negado o exercício de atividade urbana, sustentando que foi 

“fichado” (admitido/contratado) para trabalhar em fazendas (evento nº 

12686183), chama a atenção, desde logo, o fato de o requerente sequer 

lembrar ao certo o nome do proprietário da chácara que alega ter residido 

por aproximadamente seis anos. Os depoimentos das testemunhas 

inquiridas em juízo, de igual forma (eventos nº 12685550 e nº 12685544), 

são extremamente vagos e imprecisos sobre a atividade rurícola 

desempenhada pelo autor. Deveras, Silvano da Fonseca disse que 

conhece o autor desde o ano de 2009, mencionando que o requerente 

morava perto da “prainha”, numa chacrinha alugada de Valdir Casonato, 

que sequer foi arrolado como testemunha para confirmar o alegado. Por 

sua vez, Averaldo de Oliveira declarou que conhece o autor desde o ano 

de 1987, referindo que o requerente morava em São José do Rio Claro, 

onde trabalhou nas fazendas Autora e Cianorte e também para Roberto 

Brianti, que igualmente não foi arrolado como testemunha para confirmar o 

alegado. Por via de consequência, diante desta moldura, resta 

indubitavelmente elidida, pelo conjunto probatório domiciliado aos autos, a 

condição de segurado especial do autor, haja vista o afastamento da 

agricultura por expressivo período, justamente no período de carência. A 

guisa de ilustração, com o intuito de corroborar tais assertivas, colho do 

repertório de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os 

seguintes precedentes, os quais versam a respeito de situação que 

guardam relação de similitude com a presente: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS: IDADE E 

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO 

SIMULTÂNEA. NECESSIDADE. 1. O regramento insculpido no art. 3º, § 1º, 

da Lei n. 10.666/2003 restringiu sua aplicação somente às aposentadorias 

por contribuição, especial e por idade, as quais pressupõem contribuição. 

2. Afastando-se da atividade campesina antes do implemento da idade 

mínima para a aposentadoria, o trabalhador rural deixa de fazer jus ao 

benefício previsto no art. 48 da Lei n. 8.213/1991. 3. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1242720/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, DJe 15/02/2012) — com destaques não inseridos no 

texto original. “PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CARÊNCIA. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE RURAL DURANTE TODO ESSE PERÍODO. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão da aposentadoria rural por idade exige 

a comprovação do exercício de atividade campesina no período 

imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses idêntico à 

carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/91, conforme regra 

estabelecida no art. 143 da citada norma. 2. Demonstrado nos autos que, 

no período imediatamente anterior ao requerimento, houve o exercício de 

atividade urbana, revela-se descabida a concessão do benefício de 

aposentadoria rural. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 

1242430/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

07/02/2012, DJe 05/03/2012) — com destaques não inseridos no texto 

original. Portanto, diante dessa conjuntura fática, em que se verifica que o 

requerente, no interstício temporal imediatamente anterior à data do 

cumprimento do requisito etário e do requerimento do benefício 

previdenciário, não comprovou ter cumprido os pressupostos legais para 

se enquadrar como segurado especial, eis que desempenhou atividade 

urbana remunerada por longo período, e que consistia sua principal fonte 

de renda, circunstâncias absolutamente incompatíveis com a norma legal, 

considero que se afigura descabida a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural. Cabe ressaltar, porém, 

para fins didáticos, que nada impede que o autor, uma vez atendida a 

condição de carência, na forma especificada pelo art. 143 Lei n.º 

8.213/1991, mediante o cômputo de períodos de contribuição em outras 

categorias, postule a concessão do benefício após completar 65 anos de 

idade, conforme preceitua o § 3º do art. 48 da Lei de Benefícios, incluído 

pela Lei nº 11.718/2008. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Josue da Silva Mattos em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e como consequência, Declaro 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000257-94.2017.8.11.0045. Requerente: Aldemir Pereira dos Santos. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 03 de maio de 2018. Aldemir Pereira dos 

Santos, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 
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laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez. Foi concedida a tutela de urgência e efetivada 

a citação da requerida. A autarquia requerida deixou o prazo de resposta 

transcorrer ‘in albis’. Determinada a realização de perícia médica, veio aos 

autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. 

Entrementes, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor 

deveria comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e 

absoluta para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da 

inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido e pela produção de 

provas. Na sequência o autor postulou reiterando o pedido de 

procedência. Indeferida a dilação probatória, decorreu o prazo de recurso 

sem manifestação das partes. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

autor manteve relação de emprego, em períodos intermitentes, até o mês 

04/2017 (evento nº 11128757 – págs. 1/5), além do que o auxílio-doença 

foi indeferido unicamente porque, em perícia médica do INSS, não foi 

contatada incapacidade para o trabalho (evento nº 4667480 – pág. 1). 

Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor Aldemir Pereira dos 

Santos é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 11042830, o qual foi coroado com 

as seguintes conclusões: “a) se a parte autora está acometida de alguma 

doença e, em caso positivo, especifique-a com o respectivo CID? R Sim, 

discopatia degenerativa, CID M544, M519, M541, M545. b) qual a data do 

início da doença que acomete a parte autora, caso existente? R Desde 

2014. c) se tal doença, caso existente, incapacita a parte autora para o 

exercício de sua atividade laborativa habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos? R Sim. d) qual a data do início da incapacidade laborativa 

da parte autora, caso existente? R 26.07.2017. e) se essa incapacidade 

laborativa, caso existente, é temporária (pode haver recuperação) ou 

permanente (insuscetível de reabilitação)? R É permanente. f) se essa 

incapacidade, caso existente, é parcial (para algumas atividades laborais) 

ou total (para toda e qualquer atividade laboral)? R É total.” (sic). Portanto, 

diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto probatório 

carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo 

pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa 

e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que o autor se 

encontra incapacitado definitivamente para desempenho de atividade 

laboral, haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser 

fixado na data apontada pelo perito judicial, em 26/07/2017, conforme se 

observa do teor da resposta ao quesito da letra ‘d’ do laudo pericial. Não 

subsistem elementos de prova, nos autos, dando conta de que o autor, 

anteriormente à data fixada pelo perito, não tivesse condições de saúde 

para o exercício de seu trabalho habitual, o que impede, portanto, a 

concessão do benefício, para o período pretérito. O auxílio-doença deve 

ser concedido até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(07/12/2017 – evento nº 11042818), a partir de quando o requerente faz 

jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente 

nesta data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício 

de suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, 

colaciono ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Aldemir Pereira dos Santos contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente Aldemir 

Pereira dos Santos, contado a partir da data estabelecida na perícia 

judicial (26/07/2017), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(07/12/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Expeça 

requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento 
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dos honorários do perito, conforme determinado na decisão encartada no 

evento nº 12297797. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002666-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1002666-43.2017.8.11.0045. Cuida-se de Pedido de 

Cumprimento de Sentença formulado por LP Comércio e Prestação de 

Serviço Ltda contra Fundação Luverdense de Saúde, ambas já 

qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o relatório. Passo a decidir. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, deduz-se que a requerida realizou o pagamento 

integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a 

existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol da 

requerente, registrando-se os dados bancários indicados na petição 

juntada no evento nº 12435829. Custas judiciais pela requerida. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNILZA REGO SARAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000593-98.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Cleunilza Rego Saraiva contra OI Móvel S/A, em que registrou, em síntese, 

que contratou da empresa requerida um plano de TV por Assinatura, ao 

custo mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). 

Argumentou, porém, que a requerida passou a cobrar valores superiores 

ao contratado, por conta de serviços não solicitados. Disse que não 

logrou êxito em resolver o problema na via administrativa. Disse ter sofrido 

danos de ordem moral e material. Formulou pedido de tutela de urgência. 

Postulou, ao final, a procedência do pedido para o fim de declarar a 

inexistência do débito e condenar a requerida à restituição do valor 

cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais 

e materiais. Foi deferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que sustentou, em resumo, a regularidade das cobranças, porque 

decorrentes do contrato firmado pela autora, que utiliza os serviços OI TV 

MIX HD PROMOCIONAL, no valor mensal de R$ 79,90 (setenta e nove reais 

e noventa centavos). Afirmou que muitas vezes o consumidor contrata o 

plano e não se atenta que a todos os serviços que contrata, e assim 

acaba imputando culpa para a empresa. Sustentou a inexistência dos 

requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Pugnou, ao final, pela 

suspensão do processou e pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

instante em que a autora, reprisando os argumentos tecidos por ocasião 

da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi 

indeferido o pedido de suspensão do processo e oportunizada a produção 

de provas. Intimadas, as partes manifestaram desinteresse na dilação 

probatória. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviço promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, principalmente do teor dos documentos juntados no evento nº 

4895535 – págs. 1/4, depreende-se que a autora, no mês de maio de 

2014, contratou os serviços de TV por assinatura fornecidos pela 

empresa requerida, ao custo mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais e 

noventa centavos). Todavia, a partir do início do ano de 2015, a autora 

passou a pagar faturas mensais com valores que giraram entre R$ 49,90 

e R$ 105,56, conforme se infere dos documentos juntados nos eventos nº 

489553 – págs. 5/9 e nº 4895575 – págs. 1/9. Aliás, a própria requerida 

afirma na contestação que a autora passou a utilizar/pagar pelos serviços 

OI TV MIX HD PROMOCIONAL, no valor mensal de R$ 79,90 (setenta e 

nove reais e noventa centavos). Segundo alega a autora na petição inicial, 

a empresa requerida descumpriu com sua parte da avença, ao cobrar 

valores acima do combinado, sem que houvesse a efetiva contratação. A 

requerida, por sua vez, contesta a versão da autora aduzindo que o 

consumidor contrata o plano e não se atenta que a todos os serviços 

contratados, e que é devido o valor do plano utilizado pela autora. Neste 

cenário, portando, mostra-se impositiva a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois, a 

meu critério, apresenta-se verossímil a alegação da autora. É que, 

examinando o contexto de provas produzido no processo, mormente o 

conteúdo das faturas mensais de pagamento, denota-se que a autora 

aderiu aos serviços de TV por assinatura, pelo valor mensal de R$ 29,90 

(vinte e nove reais e noventa centavos). Nesta toada, ao esquadrinhar os 

elementos informativos engendrados no processo, verifica-se que não há 

prova acerca da efetiva contratação, pela parte autora, do serviço OI TV 

MIX HD PROMOCIONAL, que embasou o aumento do valor da mensalidade, 

e, tampouco, qualquer comprovante de autorização da autora para 

cobrança do referido serviço. Por via de consequência, diante deste 

cenário, insta reconhecer que a empresa requerida não logrou êxito em 

comprovar a existência de qualquer relação contratual que amparasse a 

cobrança dos valores impugnados, ônus que lhe pertencia, a teor do que 

dispõe o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se desincumbiu. 

Portanto, dado a verossimilhança da alegação da autora de que os 

serviços de TV por assinatura foram contratados por preço certo, limitado 

a R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) por mês, e ausente 

qualquer prova em sentido diverso/contrário, considera-se abusiva a 

conduta da companhia demandada diante da inobservância do valor 

avençado e, por consequência, a teor do disposto no art. 39, incisos III e 

VI, e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se 

ilegítima qualquer cobrança pelos serviços OI TV MIX HD PROMOCIONAL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 314 de 744



Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “AÇÃO CONDENATÓRIA. CONSUMIDOR. 

CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA, TELEFONIA E INTERNET. 

COMBO. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DO PLANO SEM 

CORRESPONDÊNCIA COM O VENCIMENTO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE 

ALTERAÇÃO DO PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DO USUÁRIO. 

COBRANÇAS ILEGÍTIMAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71007076631, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 31/08/2017) — com destaques não inseridos no texto original. 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA DE PLANO EM VALOR MAIOR DO QUE O PACTUADO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR CONTRATADO QUE CABIA A 

PARTE RÉ DEMONSTRAR. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXPLICAÇÃO DO 

MOTIVO PARA ELEVAÇÃO DO VALOR DO PLANO MENSAL. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL (R$10.000,00 DEZ MIL REAIS) QUE ATENDE AS 

FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. SENTENÇA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.” (...). (TJ-PR - RI: 

000302059201481600750 PR 0003020-59.2014.8.16.0075/0 (Acórdão), 

Relator: Letícia Guimarães, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

19/08/2015) — com destaques não inseridos no texto original. 

Consequentemente, diante desta perspectiva, sendo excessivos os 

valores cobrados nas faturas vencidas a partir do ano de 2015, porquanto 

superam o valor efetivamente contratado pela autora, considero imperativa 

a declaração da inexistência dos débitos, com a consequente confirmação 

da decisão liminar que compeliu a empresa requerida a restabelecer o 

valor conforme contratado (evento nº 8030798). Reconhecida a falha na 

prestação do serviço por parte da empresa requerida, consubstanciada 

na cobrança de valores acima do contratado pela autora, tomando-se em 

consideração que a cobrança da dívida se efetivou de maneira totalmente 

irregular (o quê deu origem à situação de falta de desconsideração, 

desrespeito, descaso e de sentimento de desvalia, fruto da violação do 

dever de qualidade-segurança), como forma de concretizar a aplicação da 

teoria do valor do desestímulo (‘punitive damages’ ou ‘exemplary 

damages’) — que preconiza que a responsabilidade civil visa a atuar como 

fator de desestímulo à prática de novos ilícitos/danos e de instrumento 

preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, REsp n.º 401.358/PB, 4.ª Turma, 

Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. Convocado do TRF da 1.ª Região), j. 

05/03/2009 —, considero que se encontram presentes os requisitos 

mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos 

experimentados [art. 186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade 

civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato 

ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte 

integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de 

personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva 

repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica 

e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, 

sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que 

resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil de 2002. 

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, 

que a cobrança indevida de valores, realizada durante razoável lapso de 

tempo, secundada através de diversas tentativas de resolução do 

problema, sem sucesso, na via administrativa, traz, como consequência 

direta, intenso desgaste físico e emocional, que dinamiza perturbação 

emocional e contratempos/transtornos. Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração que a consumação do 

evento se limitou a ocorrência de cobrança indevida de valores, de modo 

que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de média 

intensidade, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sem que se configure enriquecimento sem 

causa. Com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito, de 

igual modo, entendo que deva merecer guarida. É que, de acordo com a 

norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele, que 

foi submetido à cobrança indevida de valores, tem o direito de auferir o 

ressarcimento da quantia desembolsada, de maneira indevida, em 

excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da 

Lei n.º 8.078/1990; art. 876 do Código Civil de 2002]. Portanto, exatamente 

nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a companhia 

requerida, de forma indevida, realizou a cobrança de valores na soma de 

R$ 714,33 (setecentos e quatorze reais e trinta e três centavos) – valor 

este não impugnado pela empresa requerida – considero que a repetição 

do indébito, em prol da consumidora/reclamante, é medida que se impõe. 

Por outro lado, razão não assiste à autora quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, consistentes em gastos com telefone, 

combustível, faltas no trabalho, xerox, estipulados na inicial em R$ 100,00 

(cem reais). Ocorre que, de acordo com a melhor doutrina, ao prejudicado 

incumbe provar o dano material, não sendo bastante a mera suposição, 

diante das circunstâncias, de que ele realmente tenha ocorrido. Para que 

se defina a obrigação de indenizar o dano deve ser concreto, 

comprovado. É o que se extrai da lição de Ruy Stocco: “As perdas e 

danos constituem matéria de prova, inclusive envolvendo assessoria 

técnica consubstanciada em sede pericial, não bastando meras 

alegações. Claro que as circunstâncias podem até indicar, como indícios, 

que tenha ocorrido possíveis prejuízos. Mas isso não basta. Para que 

subsista a obrigação indenizatória há que existir o dano comprovado, que 

constitui a condição essencial para aquela.” (Responsabilidade Civil e Sua 

Interpretação jurisprudencial – O dano indenizável e as Verbas que o 

compõem - Rui Stoco, 2ª ed. RT, p. 441). E, no caso concreto, mesmo que 

haja a possibilidade de a autora ter suportado gastos para a resolução do 

problema, não vieram aos autos quaisquer elementos de prova; sem esta 

prova, teria que decidir partindo de presunções, o que não se permite, 

porque não há certeza de sua ocorrência, nem meios de se quantificar. E, 

como já dito, o dano precisa ser cabalmente demonstrado, o que não 

ocorreu. Logo, diante deste cenário, em que a autora não se desincumbiu 

do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I do Código de 

Processo Civil, considero que a improcedência do pedido indenizatório por 

danos materiais é medida impositiva. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

Cleunilza Rego Saraiva contra OI Móvel S/A, para o fim de: a) Confirmar a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como consequência 

natural, Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar a 

cobrança dos valores/serviços não contratados e restabeleça o valor 

cobrado a título de assinatura básica do serviço de “TV por assinatura”, 

conforme contratado pela autor, sob pena de incorrer em multa arbitrada 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada débito indevido efetivado 

[art. 297 e art. 537, ambos do Código de Processo Civil]; b) Declarar a 

inexistência da dívida, que supere o valor efetivamente contratado pelas 

partes; c) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que 

se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 

220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg 

nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, 

j. 18/11/2008]; d) Condenar a companhia requerida, a título de indenização 

por repetição do indébito, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

714,33 (setecentos e quatorze reais e trinta e três centavos), com 

incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros 

moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data 

em que se aperfeiçoou a citação; e) Indeferir o pedido de indenização por 

danos materiais; f) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não 

equivalente, deverá arcar, a requerente, com 20% das custas 

processuais e a requerida com os demais 80% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

da causa, e, também, a requerida no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 20% sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 
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Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais infligidas à autora, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001566-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001566-53.2017.8.11.0045. Requerente: João Augusto da Silva. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 14 de maio de 2018. João Augusto da 

Silva, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez. Foi relegada a análise da tutela de urgência e 

efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a 

realização de perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual 

foram intimadas as partes. Na sequência foi deferida a tutela de urgência 

e encerrada a instrução, sendo intimadas as partes, que não se 

manifestaram. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa 

de introdução, de acordo com a sistemática estrutural implementada no 

ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

autor verteu contribuições previdenciárias, como contribuinte individual, no 

período compreendido entre 01/01/2013 e 31/03/2016 (evento nº 6760045 

– pág. 3). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização 

do período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo 

do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor João Augusto da Silva 

é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a atividade 

laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no laudo 

pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da moléstia que 

apresenta, não mais tem condições de concorrer, em paridade de 

condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como a 

circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 8776083, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. R Dorsalgia, e dor precordial, dificuldade de movimentos à 

direita e diminuição da sensibilidade à esquerda. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Dorsalgia, 

hemiparesia à direita. CID M751, M754, S143, I 471. c) Causa provável 

da(s) doença(s)/Molésia(s)/incapacidade. R Degenerativa e sequela de 

perfuração de arma de fogo antiga. (...). f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, mal consegue caminhar. Uso de Rx e 

laudos médicos, assim como o exame clínica para esta conclusão. g) 

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 

Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade permanente = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação. R A incapacidade do periciado é de natureza permanente 

e total. h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a). R há oito anos segundo o periciando. i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R 2016. Laudo 

médico justifica a data de junho de 2016. (...). l) Caso se conclua pela 

incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) 

está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a 

reabilitação? Qual atividade? R Não.” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de atividade laboral, haja 

vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer atividade 

laboral. Por derradeiro, o termo inicial do auxílio-doença (DIB) deve ser 

fixado desde a data do requerimento administrativo do benefício, em 

12/12/2016 (fato incontrverso), pois o autor já estava incapacitado para o 

trabalho (conf. resposta ao quesito da letra ‘i’ do laudo pericial), até a data 

da juntada aos autos do laudo médico (10/07/2017 – evento nº 8776069), 

a partir de quando o requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por 

invalidez, haja vista que somente nesta data é que se comprovou a 

incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades laborais. 

Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes 

precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 

01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda 

vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 
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nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por João Augusto da Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente João 

Augusto da Silva, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(12/12/2016), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(10/07/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001460-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001460-57.2018.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

desfavor de Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima, ambas já 

qualificadas. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que a requerente manifestou, de maneira 

expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, o que revela a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de necessidade 

de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não ocorrida a citação 

[art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do 

feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, 

com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como 

consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de 

seu mérito. Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição 

inicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLEM CRISTINE TANAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 100511-67.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Ariellem Cristine Tanan dos Santos contra Telefônica Brasil S/A, em que 

argumentou, em suma, que no mês de setembro de 2016, foi visitada em 

sua casa por uma vendedora da empresa requerida, que ofertou o plano 

Vivo Controle de 1,5 GB, e que não foi possível habilitar o referido plano, 

porque havia uma restrição interna de R$ 39,90, originária de um plano 

habilitado em 01/2011. Argumentou, porém, que não contraiu a dívida e 

que, entretanto, a empresa requerida nega a habilitação de novos planos. 

Registrou que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais e 

materiais. Formulou pedido de tutela de urgência. Postulou, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização, por danos morais e 

materiais. Foi deferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que sustentou, em resumo, que a autora possui um débito, referente à 

fatura do mês 09/2011. Asseverou que não há qualquer irregularidade na 

cobrança, uma vez que existe débito não quitado referente à utilização 

dos serviços prestados. Acrescentou que apesar de inadimplente, a 

autora não está com restrição de cadastro. Defendeu a ausência de dano 

moral indenizável. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos 

por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa. Oportunizada a dilação probatória, as partes manifestaram 

desinteresse na produção de provas. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Não subsistem 

questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do 

exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo 

ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de 

defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de 

qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação 

adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para 

dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira 

automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação 

civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do 

agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do 

serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, 

traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do 

pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Importante enfatizar, por oportuno, que 

a denominada "restrição cadastral interna" que, embora não considera a 

existência de anotação nos órgãos de restrição ao crédito (SPC, Serasa, 

Cadin, etc.), impede o consumidor de realizar novas transações, encontra 

óbice no ordenamento jurídico brasileiro quando não estiver devidamente 

justificada/fundamentada, sobretudo no conteúdo normativo do art. 39, 

incisos II e IX, e art. 51, inciso IV, ambos da Lei nº 8.078/1990. Nessa 

mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do 

acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. RECUSA EM CONTRATAR. I. Ninguém é obrigado a contratar ou 

manter relação contratual. Todavia, a recusa de fornecimento de produtos 

ou prestação de serviços, sem justificativa para tanto, tem caráter 
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discriminatório, e, desta forma, contraria os limites impostos pela boa-fé e 

pelos fins econômicos do contrato. Assim, aquele que extrapola a 

liberdade de contração, comete ato ilícito, pois atua em abuso do direito. II. 

(...). ACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES EM PARTE. UNÂNIME. 

(TJRS, Embargos Infringentes Nº 70061769931, Oitavo Grupo de Câmaras 

Cíveis, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 11/09/2015) — com 

destaques não inseridos no texto original. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE 

CRÉDITO. CADASTRO INTERNO. A presença de débito em anotações 

internas do banco, apesar de ter sido liquidada a operação, motiva o 

acolhimento do pedido de declaração de inexistência. A concessão de 

crédito deve respeitar os princípios do Código do Consumidor. Não há 

obrigação de o fornecedor conceder crédito de forma indiscriminada. 

Entretanto, a recusa de contratar por parte da instituição financeira deve 

estar justificada. (...). Na hipótese em exame, não está presente motivo 

justificado para a negativa ou recusa de contratar. A prática de ato ilícito e 

presente a discriminação com o consumidor, deve ser imposta a obrigação 

de indenizar o dano moral sofrido. Apelo provido. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70046979076, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marcelo Cezar 

Muller, Julgado em 28/03/2012) — com destaques não inseridos no texto 

original. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório 

produzido no processo, depreende-se que a impossibilidade material de a 

autora, no mês de setembro de 2016, não ter logrado êxito em habilitar o 

plano Vivo Controle de 1,5 GB, porque havia uma restrição interna na 

empresa requerida, despontou como elemento incontroverso no processo, 

em virtude da ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do 

Código de Processo Civil]. É a aplicação do princípio do ônus da 

impugnação especificada dos fatos formulados na petição inicial. Por outro 

lado, compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

principalmente do teor dos áudios juntados no evento nº 5069278, nº 

5069073 e nº 5069119, depreende-se que a autora, ao contatar com a 

empresa requerida, recebeu a informação de que possuía um débito em 

aberto, no valor de R$ 19,91 (dezenove reais e noventa e um centavos), 

relativo ao mês 09/2011, o qual havia sido repassado para a agência de 

cobrança MCSR, fone 0800 77 41515. Aliás, a própria requerida afirma na 

contestação que a autora possui um débito, com mês de referência 

09/2011 (vide evento nº 7842262 – pág. 17). Contudo, ao esquadrinhar os 

elementos informativos engendrados no processo, verifica-se que a 

companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a dívida, 

que deu origem à restrição interna do nome da autora, possui origem 

causal válida e, por via de arrastamento, derive da celebração de contrato 

regular, contraído, pessoalmente, por parte da requerente/consumidora 

ou, de maneira residual, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro na 

consumação do resultado — ponto crucial/nodal que a companhia 

requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização 

da responsabilidade civil e que, por via de consequência, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, e isso não se 

pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o 

condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção 

de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, idoneidade e a 

regularidade da obrigação jurídica em questão — o quê poderia ter-se 

operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao processo o respectivo 

contrato ou qualquer outro documento idôneo e que detenha a capacidade 

de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade da dívida. 

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de 

estima a noção de ideias de que a existência de restrição cadastral interna 

– em razão de dívida inexistente, impedindo, injustamente, a aquisição de 

serviços pela requerente – se revelou ilegal, originando situação de 

extrema desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se 

encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de 

proposição lógica, que a "restrição interna", efetivada de forma ilegal, 

porquanto não justificada, do nome da consumidora/autora nos cadastros 

internos da empresa requerida, que impede a requerente de realizar 

transações/negócios, traz, como consequência direta, perturbação 

emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação 

de consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e 

intenso constrangimento. A existência do dano moral, fruto da existência 

de restrição nos cadastros internos da empresa requerida, decorre ‘in re 

ipsa’, na medida em que a responsabilidade do agente desponta como 

consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar 

que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual 

estabelecida. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“DIREITO CIVIL - RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA - CANCELAMENTO DE 

LINHA DE CRÉDITO - ANOTAÇÃO IRREGULAR - DANO MORAL - 

CONFIGURAÇÃO. Anotação cadastral restritiva de crédito, pautada em 

dívida inexistente, denota ilícito passível de reparação moral. Recurso não 

provido” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.000667-4/001, Relator(a): Des.

(a) Saldanha da Fonseca , 12ª Câmara Cível, julgamento em 05/06/2013) 

— com destaques não inseridos no texto original. “INDENIZAÇÃO. 

RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA. CANCELAMENTO DA LINHA DE 

CRÉDITO. CORRENTISTA ADIMPLENTE. ABUSO DO DIREITO. DANO 

MORAL. CONFIGURAÇÃO. - A negativa e/ou restrição na prestação de 

serviços bancários pela chamada "restrição interna", a despeito do 

adimplemento pelo consumidor, afigura-se abusiva e desproporcional, em 

flagrante abuso do direito, causando constrangimento e aborrecimentos 

acima do admissível, que devem ser objeto de reparação.” (TJMG – 

Apelação Cível 1.0702.11.051397-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 

13ª Câmara Cível, julgamento em 28/02/2013) — com destaques não 

inseridos no texto original. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a restrição interna do nome da 

requerente se limitou a impedir o cadastro do novo plano telefônico que 

havia adquirido, de modo que as repercussões dos danos podem ser 

graduadas como de pouca intensidade, levando-se por linha de estima a 

avaliação do exame do potencial sócio-econômico das partes litigantes, 

considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral 

sofrido na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Por outro lado, razão não assiste à autora 

quanto ao pedido de indenização por danos materiais, consistentes no 

valor da cobrança e nos gastos com “ligações, combustível, autenticação 

e copias para essa ação”, estipulados na inicial em R$39,90+R$50,00. 

Ocorre que, de acordo com a melhor doutrina, ao prejudicado incumbe 

provar o dano material, não sendo bastante a mera suposição, diante das 

circunstâncias, de que ele realmente tenha ocorrido. Para que se defina a 

obrigação de indenizar o dano deve ser concreto, comprovado. É o que se 

extrai da lição de Ruy Stocco: “As perdas e danos constituem matéria de 

prova, inclusive envolvendo assessoria técnica consubstanciada em sede 

pericial, não bastando meras alegações. Claro que as circunstâncias 

podem até indicar, como indícios, que tenha ocorrido possíveis prejuízos. 

Mas isso não basta. Para que subsista a obrigação indenizatória há que 

existir o dano comprovado, que constitui a condição essencial para 

aquela.” (Responsabilidade Civil e Sua Interpretação jurisprudencial – O 

dano indenizável e as Verbas que o compõem - Rui Stoco, 2ª ed. RT, p. 

441). E, no caso concreto, mesmo que haja a possibilidade de a autora ter 

suportado gastos para a resolução do problema, não vieram aos autos 

quaisquer elementos de prova; sem esta prova, teria que decidir partindo 

de presunções, o que não se permite, porque não há certeza de sua 

ocorrência, nem meios de se quantificar. E, como já dito, o dano precisa 

ser cabalmente demonstrado, o que não ocorreu. Logo, diante deste 

cenário, em que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a 

teor do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, considero que a 

improcedência do pedido indenizatório por danos materiais é medida 

impositiva. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial por Ariellem Cristine Tanan dos Santos contra 

Telefônica Brasil S/A, para o fim de: a) Confirmar a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como consequência natural, Determinar 

que a empresa requerida se abstenha de a companhia requerida se 
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abstenha de incluir o nome da requerente dos cadastros de proteção ao 

crédito, com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’, sob pena de 

incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova 

avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou 

redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.ºdo Código de Processo Civil]; b) 

Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou a 

restrição cadastral interna do nome da autora, no valor de R$ 19,91 

(dezenove reais e noventa e um centavos), vencida no mês 09/2011; c) 

Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, 

ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: 

Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; d) Indeferir o pedido de 

indenização por danos materiais; e) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, 

dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], mas não 

equivalente, deverá arcar, a requerente, com 20% das custas 

processuais e a requerida com os demais 80% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

da causa, e, também, a requerida no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 20% sobre o valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais infligidas à autora, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004742-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA TEREZINHA BAMPI (EXECUTADO)

ADALBERTO GRANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004742-40.2017.8.11.0045. Cuida-se de ação de execução 

por quantia certa promovida por Fiagril Ltda contra Adalberto Grando e 

Sandra Terezinha Bampi Grando, em que visa à satisfação da obrigação 

jurídica. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (ID n.º 13115586). Cumpre 

destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de 

acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam 

receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação da transação civil, visto que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo 

Civil, Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, 

Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Liége Puricelli Pires, j. em 29/05/2012]. Custas integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tendo 

em vista que já decorreu o prazo concedido pela exequente para que os 

executados cumprissem voluntariamente a obrigação, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca 

do cumprimento integral da obrigação jurídica. Lucas do Rio Verde/MT, em 

14 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 Dados do processo:

Processo: 1004924-26.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 3.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Fixação]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não.

Partes do processo:

Parte Autora: AUTOR: ELIANE VANEZA DE ALMEIDA

Parte Ré: RÉU: VALDUIR DA SILVA OLIVEIRA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s)

RÉU: VALDUIR DA SILVA OLIVEIRA

Data de Distribuição da Ação: 05/12/2017 13:03:37.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, devidamente 

acompanhada de seu(s) advogado(s) e contestar a ação no prazo legal. 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos a seguir transcritos: "DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Fixar os alimentos provisórios, devidos pelo 

requerido ao menor, na proporção equivalente a 30% do valor do salário 

mínimo, contabilizados a partir da data da citação."

Audiência: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 3ª VARA Data: 19/06/2018 

Hora: 14:30

Decisão/Despacho: Considerando-se que tentada a realização da citação 

do réu nos endereços fornecidos pela requerente, restou infrutífera, 

entendo prejudicada realização do ato. Como forma de evitar a 

configuração de nulidade processual, por vício de citação, Determino que 

se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do réu. Designo o dia 19 de 

junho, às 14h30min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento [art. 5.º da Lei n.º 5.478/1968]. Proceda-se a citação e 

intimação do réu, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

ambos referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas 

InfoJud e RenaJud, e, concomitantemente, mediante a expedição de edital.

ADVERTÊNCIAS: 1) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual; 2) A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial; 3) o 

comparecimento na audiência é obrigatório. A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa; 4) as partes devem estar acompanhadas de advogado ou de 

defensor público.

RESUMO DA INICIAL: A genitora do requerente conviveu por 

aproximadamente 05 (cinco) anos com o requerido, estando separados há 

09 (nove) anos.Desse relacionamento adveio o nascimento da criança 

T.F.D.A.O (10.09.2008).O contribui esporadicamente com as despesas do 

filho.Deste modo, não resta outra alternativa para a parte autora, senão o 

ajuizamento da presente demanda, com o escopo de se fixar a pensão 

alimentícia em favor da menor.Nesta toada, há necessidade de fixação de 

valor a título de pensão alimentícia no importe equivalente a 32,01 (trinta e 

dois virgula um por cento) do valor do salário mínimo vigente, quantia que 

corresponde atualmente a R$ 300,00 (trezentos e reais), bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas médicas, odontológicas, 

farmacêuticas e com materiais escolares, a ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês, depositados na conta corrente em nome da genitora do infante, 

sendo: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 0999, CONTA CORRENTE: 

010067737.expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA BORGES, digitei.

 LUCAS DO RIO VERDE, 12 de abril de 2018

 JULIANA BORGES

Auxiliar Judiciário(a)
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4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153569 Nr: 2046-14.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17 de julho de 2018, às 13h30min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado o interrogatório do 

denunciado, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas residentes 

em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. Cite-se o 

acusado do recebimento da presente denúncia, intimando-o e 

requisitando-o, se necessário, da audiência supradesignada. Intimem-se. 

Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos periciais, se 

necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 21239 Nr: 2501-96.2006.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILSON COIMBRA FERREIRA, DEONEI 

SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701

 Vistos etc.,

1. Do acusado Ivonilson Coimbra Ferreira

Defiro o parecer ministerial de fl. 380 quanto a expedição de ofício à 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso para que 

realize confronto papiloscópico entre as pessoas de Vanildo Moreira da 

Silva e Ivonilson Coimbra Ferreira, considerando para tanto as 

identificações criminais realizadas no momento da prisão.

Certifique-se o cumprimento do ofício de fl. 266.

2. Do acusado Deonei Sebastião da Conceição.

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 380, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 2018, às 16h30min, 

oportunidade em que será realizada inquirição da testemunha Franciclei da 

Silva Corrêa e interrogado o acusado Deonei Sebastião da Conceição.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado Deonei Sebastião da Conceição, 

seu Defensor e a testemunha supracitada, observando-se o endereço 

informado pelo Parquet. Requisite-se, se necessário.

 3. Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 

02/2018 do CNJ.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 100279 Nr: 6137-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR VILMAR CAVALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o Estado, 

indubitavelmente, perdeu o seu direito de punir, haja vista haver-se 

consumado o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A extinção da punibilidade do agente torna-se absolutamente necessária, 

por tratar-se de disposição cogente, podendo inclusive ser decretada de 

ofício. Nesse sentido:

STJ: “(...) A prescrição penal, por ser matéria de ordem pública, deve ser 

conhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício. 

Prescrição declarada”. (EJSTJ 35/317).

Ora, apura-se a prática do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, o 

qual é apenado com detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

Com efeito, levando em consideração a pena privativa de liberdade 

máxima cominada ao mencionado delito, constata-se que o lapso temporal 

exigido para ocorrência da prescrição é de 03 (três) anos, conforme o 

disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Assim sendo, desde a data do recebimento da denúncia (04/05/2015) até 

o presente momento, transcorreu tempo superior a 03 (três) anos, 

perdendo o Estado, portanto, o direito de punir.

ISSO POSTO, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do denunciado WLADIMIR WILMAR CAVALLI, qualificado nos autos, das 

imputações que lhe é atribuída no presente feito.

P.R.I.

 Transitada em julgado, procedam-se as anotações e comunicações 

necessárias.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 1208-71.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DE SOUZA MELO, RENAN CESAR 

CABRAL DE SOUSA, EDSON XAVIER DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, Angela Flavia Xavier Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, 

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345/O

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para 

intimar a defesa constituída pelo acusado Renan Cesar Cabral de Sousa, a 

advogada ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA , OAB/19.168 para que, 

no prazo legal, apresente defesa preliminar em favor do mesmo.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002237-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BISPO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/06/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003322-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON TIMOTEO LOPES (REQUERIDO)

TATIANE APARECIDA LOPES (REQUERIDO)

SALETE DE FATIMA LOPES (REQUERIDO)

ELIANE DA LUZ LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 14 de maio de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO)

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLANS MAYCON PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 2.010,07 

(dois mil, e dez reais e sete centavos), conforme cálculo no Id. 4759536. 

Realizado o ato, em caso positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se 

o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 

10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, 

intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 09 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIJALMIRA MIRALVA DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DA SILVA NUNES - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca do 

despacho ID 7300398, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 28/06/2018 Hora: 15:15 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/06/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE TEXTIL COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LILIANE RACCOLT (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 9234151, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 28/06/2018 Hora: 15:45 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Intime-se o vencido para pagar os emolumentos constante no Id. 

1414733, no prazo de 10 (dez) dias. Após, arquive-se com as cautelas de 

praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 20 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010718-45.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAURI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010718-45.2013.8.11.0045 EXEQUENTE: JULIANO 

TRAMONTINA EXECUTADO: JOSE LAURI DE OLIVEIRA Visto etc., 1. No 

âmbito dos juizados especiais, os mandados judiciais poderão ser 

cumpridos em qualquer horário, inclusive o noturno, até às 23h [art. 12 da 

Lei 9.099/95 e art. 11 da Lei 6.176/93]. 2. Dessa forma, defiro o pedido 

acostado no Id. nº 5490969 e determino que o oficial de justiça, 

verificando a presença dos requisitos do art. 252 e253 do CPC, realize a 

citação por hora certa do Executado João Juarez de Siqueira, nos 

endereço informados no último requerimento. 3. Caso seja utilizado o 

procedimento de citação por hora certa deverá o senhor gestor enviar ao 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe 

ciência dos autos (artigo 254,CPC). 4. Cumpra-se. Às providências. Lucas 

do Rio Verde/MT, 20 outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003506-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003506-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARLENE SILVA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. Dispensado o relatório. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por MARLENE DA SILVA 

LIMA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo em síntese que ao 

tentar efetuar a compra no comércio local foi surpreendida com a 

inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece 

todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002857-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002857-25.2016.8.11.0045 REQUERENTE: PEDRO MARIO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc., Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte autora alega, em síntese, que, no ano de 2013, recebeu em sua 

residência um cartão de crédito da instituição requerida, cartão este não 

solicitado, o qual não fora desbloqueado pela parte requerente. Afirma que 

recebeu faturas referentes ao uso e anuidade do cartão de crédito, 

embora nunca tenha utilizado o mesmo. Aduz que buscou auxílio na via 

administrativa (PROCON), sem sucesso. Pleiteia indenização por danos 

morais, e o cancelamento do cadastro do autor, bem como das faturas 

geradas. A requerida, em sede contestatória, não logrou êxito em 

comprovar a legalidade das cobranças. Deveras, segundo a norma de 

regência, é defeso ao fornecedor efetivar o envio de produtos ou de 

serviços sem solicitação prévia e expressa do consumidor [art. 39, inciso 

III e parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990]. Nessa linha de intelecção, 

como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva 

na etapa pré-contratual e evitar a consumação de abuso de direito, 

conclui-se, por inferência racional, que o envio de cartão de crédito, sem a 

preexistência de pedido expresso, independentemente da múltipla função 

e da possibilidade de bloqueio da “função crédito”, configura ‘ipso facto’ 

prática abusiva e, por via de arrastamento, os serviços e produtos 

prestados equiparam-se às “amostras grátis”, inexistindo sequer dever de 

pagamento. Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o envio do cartão de crédito e a cobrança da dívida se 

efetivaram de forma totalmente irregular, como forma de concretizar a 

aplicação da teoria do valor do desestímulo (‘punitive damages’ ou 

‘exemplary damages’) — que preconiza que a responsabilidade civil visa a 

atuar como fator de desestímulo à prática de novos ilícitos/danos e de 

instrumento preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, REsp n.º 401.358/PB, 4.ª 

Turma, Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. Convocado do TRF da 1.ª 

Região), j. 05/03/2009 —, considero que se encontram presentes os 

requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos 

experimentados [art. 186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho da 

jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça os seguintes 

precedentes, os quais versam a respeito de situações análogas à 

presente: “(…) 1. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia 

configura prática comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização 

civil por dano moral. Precedentes. 2. A ausência de inscrição do nome do 

consumidor em cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade 

do fornecedor de produtos e serviços, porque o dano, nessa hipótese, é 

presumido. (…)” (STJ, AgRg no Ag em REsp n.º 275.047/RJ, 4.ª Turma, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, julgado em 22/04/2014). “(…) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E DE 

FATURAS COBRANDO ANUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. I - Para 

se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato 

deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão 

aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. II - O envio de cartão de 

crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do 

Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos 

decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o 

cancelamento cartão causam dano moral ao consumidor (…)” (STJ, REsp 

n.º 1.061.500/RS, 3.ª Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, julgado em 

04/11/2008). Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade 

civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato 

ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte 

integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de 

personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva 

repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica 

e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, 

sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que 

resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil de 2002. 

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, 

que o envio de cartão de crédito, sem pedido pretérito e expresso, 

secundado por cobrança indevida de valores, realizada durante razoável 

lapso de tempo, traz, como consequência direta, intenso desgaste físico e 

e m o c i o n a l ,  q u e  d i n a m i z a  p e r t u r b a ç ã o  e m o c i o n a l  e 

contratempos/transtornos, decorrente dos incômodos relacionados com 
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as providências notoriamente dificultosas para o cancelamento do cartão. 

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a consumação do evento se limitou a ocorrência de 

envio de cartão de crédito e a cobrança abusiva de valores, de maneira 

que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de média 

intensidade, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral experimentado na 

quantia de R$ 4.000,00 (oito mil reais), sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

DETERMINAR que a instituição requerida proceda ao cancelamento do 

cadastro e das faturas geradas em nome da parte autora, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de janeiro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001380-64.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARLENE MULLER 

REQUERIDO: LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME Vistos em 

correição. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Primeiramente, de suma importância enfatizar, por oportuno, 

que os embargos de declaração devem, inevitavelmente, ser conhecidos, 

visto que interpostos tempestivamente. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de omissão, de obscuridade ou de contradição 

de que padeça determinada decisão judicial ou sentença [art. 1.022 do 

Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/1995]. Os embargos de 

declaração não podem ser utilizados com o objetivo exclusivo de 

promover a modificação do julgado e de provocar a reabertura da 

discussão/exame da matéria — sob pena de desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade de recurso. Pois bem, os Embargos 

de Declaração estão bem construídos, todavia, não entendo que tenha 

havido omissão na sentença de Id. nº 2646981. Apesar das alegações, o 

que se verifica é que a parte quer discutir as razões da sentença, e não 

algum aspecto típico dos Embargos de Declaração. Quanto à pretensa 

omissão, verifico que a Embargante está inconformada com a atacada 

sentença, entretanto, a mesma lançou claramente sua fundamentação, 

embora diversa da arguida pela parte, mesmo porque, o juízo julga os 

fatos de acordo com sua convicção, e não sob os fundamentos 

sustentados pelas partes. Desta forma, deve a parte se socorrer do 

recurso próprio para modificar a sentença. Isto Posto, conheço dos 

Embargos, mas nego-lhe provimento e, como consequência, mantenho 

inalterada a sentença tal como concebida. Intimem-se Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002006-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES OAB - MT11824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI LESEUX (REQUERIDO)

KAREN PEREIRA GIMENEZ (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO EDI 7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE JESUS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 10663096, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 28/06/2018 Hora: 16:15, a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-60.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010146-60.2011.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA WEBER 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em correição. Cumpra-se o determinado no id 

1476968, oficiando ao DETRAN-MT para que realize a transferência do 

veiculo objeto dos autos para a titularidade da ré, como determinado na 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Com a resposta, não havendo 

requerimentos das partes, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CRISTIANO HAIM RODRIGUES 01219354180 (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 28/06/2018 Hora: 

16:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010554-46.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY POLITA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência instrução e 

julgamento designada para o dia 20/08/2018. às 10:00 horas, devendo 

comparecer ao ato acompanhado da parte, instrução e julgamento, LUCAS 

O RIO VERDE DESPACHOVistos em correição.Considerando a 

necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade que serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver 

necessidade será realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a 

secretaria, a fim de que seja designada audiência conforme disponibilidade 

de pauta da Juíza Leiga.Com a data, intimem-se as partes que deverão 

comparecer na data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas 

três testemunhas, que devem comparecer independente de intimação, 

(artigo 34, da Lei do Juizados).Intimem-se.Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de novembro de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003861-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERITA AMANCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003861-63.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: CERRADUS COMERCIO DE 

PNEUS LTDA EXECUTADO: MERITA AMANCIA DA SILVA Vistos. Intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria 

do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução 

da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos pelas executadas. 

No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida 

em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que 

poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003927-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL PROCESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MUSSKOPF (EXECUTADO)

JOLIANE DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003927-43.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: VITAL PROCESKI EXECUTADO: 

GILMAR MUSSKOPF, JOLIANE DA SILVA VIEIRA Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos pelas executadas. 

No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida 

em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que 

poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001184-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALVIMAR 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No tocante à preliminar de inépcia da inicial em razão dos 

documentos juntados estarem ilegíveis, verifico que tal matéria é de mérito, 

e, por essa razão, será analisada em momento oportuno. No tocante à 

preliminar de ausência de interesse de agir, verifico que a mesma não 

merece acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, restaram 

demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência 

requerida em juízo. A parte autora alega em síntese que possui cartão de 

crédito da requerida, com limite de R$ 500,00, e vencimento no dia 25 de 

cada mês, e que em agosto de 2016 efetuou uma compra parcelada em 3x 

de R$ 49,78, outra em 3x de 126,66, e posteriormente fez compras em 

parcelas únicas. Afirma que em setembro de 2016, não recebeu a fatura 

por e-mail, e contatou a ré, tendo recebido por SMS a fatura, e pagou o 

valor de R$ 150,00 no dia 27/09/2017. Aduz que entre agosto de 2016 e 

janeiro de 2017 realizou o pagamento das faturas nos valores mínimos. 

Pleiteou o cancelamento do cartão e o parcelamento do débito que perfaz 

a quantia de R$ 763,83. Questiona o alto valor da fatura, requerendo o 

esclarecimento do valor, bem como reparcelamento justo. Em contestação, 

a requerida aduziu que não há danos morais, uma vez que a parte autora 
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realmente encontra-se em débito de tais valores. O Conselho Monetário 

Nacional, por meio do Banco Central do Brasil, editou a Resolução n. 

4.549, de 26/01/2017, vigente desde 03 de abril de 2017, determinando 

que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado 

integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento 

na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente 

(art. 1º). Assim, nos cartões de crédito em geral, está vedado o 

financiamento rotativo, mês a mês, do saldo devedor mediante o 

pagamento do valor mínimo da fatura mensal. É certo que a fatura vencida 

em 25/08/2016 foi paga em 27/08/2016, conforme o próprio autor 

confassa, bem como efetuou os pagamentos das faturas posteriores de 

maneira parcial. Pondero que, por isso, os valores remanescentes foram 

contabilizados nas faturas subsequentes. Referido pagamento parcial, 

depois da data do vencimento, é suficiente para gerar encargos da mora. 

O parcelamento efetuado pela ré obedece à novel orientação do Banco 

Central, cabendo ao devedor, se assim desejar, efetuar o pagamento 

antecipado da dívida, com amortização dos encargos da mora incluídos no 

parcelamento. Eventual falta de remessa de fatura não socorre a autora 

haja vista os inúmeros meios alternativos disponíveis para obtenção de 

segunda via, sem prejuízo da consignação em pagamento como forma de 

afastar a mora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

veiculado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de 

novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de 

novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-49.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FRIGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010440-49.2010.8.11.0045 REQUERENTE: JOSELITO FRIGERI 

REQUERIDO: UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA Vistos. Indefiro o pedido 

de penhora de dinheiro, uma vez que já foi efetuada a penhora de veículo, 

conforme se verifica pelo ID. 1460243. Expeça-se mandado de penhora, 

remoção e avaliação do bem, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010276-11.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

EVANDES NOURA DE LIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010276-11.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - 

ME, EVANDES NOURA DE LIRA Vistos. Defiro o pedido para citação do 

executado Marcelo Ferreira dos Santos-ME por meio de Oficial de Justiça, 

no endereço informado no ID. 8714901. Ante o decurso do tempo, 

intime-se o exequente a apresentar planilha de débito atualizado, no prazo 

de 10 (dez) dias, a fim de apreciar o pedido de penhora. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011357-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE RAUBER (REQUERIDO)

IVANI LORA (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 10928343, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 28/06/2018 Hora: 17:00 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 3103-19.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUIZA MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERNANDES DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da determinação de fl. 96, INTIMO a parte autora, por seus 

advogados e via DJE, para que compareça nesta Secretaria de Vara a fim 

de retirar os títulos que instruíram a ação, no prazo de 10 (dez) dias, após 

o que, o processo será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 3838-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CARLOS TORTELLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, JOÃO PAULO DA SILVA COLMATI - OAB:5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Depreende-se da petição de fls. 101, que parte autora manifesta o 

desinteresse no litigio querendo a extinção sem resolução do mérito.

Deste modo, o pleito referente à desistência há de ser atendido não 

havendo razão para o prosseguimento do feito, consoante a regra do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando:

VIII – homologar a desistência;”

Desta forma, Homologo a desistência da ação conforme postulado para os 

fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/1995.

Devolva-se os títulos originais ao credor.

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995).

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 3838-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CARLOS TORTELLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, JOÃO PAULO DA SILVA COLMATI - OAB:5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da sentença de fls. 102/103, INTIMO a parte autora acerca do seu 

teor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 18010 Nr: 2510-92.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO ARNOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO SZURNIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fl. 169 e considerando a petição de fl. 160, abro 

vista dos autos à Defensoria Pública Estadual para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 31649 Nr: 1730-16.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA PIRES DE ALMEIDA 

BARRRETO AMARAL - OAB:10958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, Marinalva de Matos Santana - OAB:, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B, SALOLI PAZ 

GALBIATI - OAB:17308/O

 Em atenção à determinação judicial de fl. 358, expedi o alvará de n. 

404576-9/2018, aguardando a assinatura da MM. Juíza, bem como demais 

trâmites. Vale pontuar que a parte interessada poderá acompanhar o 

andamento do processamento do alvará por meio do endereço eletrônico: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp

Ademais, diante da determinação judicial supracitada e considerando que 

o alvará de levantamento já foi expedido, encaminho os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 929-03.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BMG AGÊNCIA 318

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:77167/MG

 Em atenção à determinação de fl. 181, CERTIFICO que os embargos à 

execução de fls. 164/167-verso são TEMPESTIVOS, não obstante a 

certidão de fl. 170. Afinal, nos termos do ENUNCIADO 156 do FONAJE, "Na 

execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data 

do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando 

dispensada a lavratura de termo de penhora". Logo, considerando que o 

depósito de fl. 167-verso, confirmado à fl. 169, foi realizado no dia 

13/10/2016 e a oposição dos aludidos embargos ocorreu em 20/10/2016, 

restam, portanto, TEMPESTIVOS. Nesse passo, faço os autos 

CONCLUSOS, aguardando ulteriores determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25394 Nr: 3258-56.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI ANTONIO PEDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ZANARDI, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Em atenção à determinação judicial de fl. 250, expedi o alvará de n. 

404577-7 / 2018, aguardando a assinatura da MM. Juíza, bem como 

demais trâmites. Vale pontuar que a parte interessada poderá acompanhar 

o andamento do processamento do alvará por meio do endereço 

eletrônico: http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp

Nesse passo, diante da determinação judicial acima e considerando que o 

alvará de levantamento já foi expedido, encaminho os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 86501 Nr: 296-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Visto.

Designo o dia 06 de agosto de 2018, às 13h30 para realização de 

audiência de admonitória.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT, 11 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16222 Nr: 66-86.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO EDUARDO PIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Inicialmente, DETERMINO que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença.

Intime-se o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias providencie a 

atualização do débito.

Com a manifestação, intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º).

 Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, 

intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 
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525, do CPC.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20039 Nr: 1341-36.2006.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER S. B. VENSON - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTAR EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 Visto.

Considerando que não houve o pagamento voluntário da divida defiro o 

requerimento veiculado a fl. 144, determinando que seja procedida à 

penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que os 

Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 4.949,36 (quatro mil 

novecentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), de acordo 

com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se 

o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no 

art. 53, §4º, LJE.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35637 Nr: 655-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PEREIRA DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que não houve o pagamento voluntário da divida defiro o 

requerimento veiculado a fl. 85, determinando que seja procedida à 

penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que os 

Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 7.882,69 (sete mil oitocentos 

e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), de acordo com a 

dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se 

o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no 

art. 53, §4º, LJE.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 3483-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817-MS, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTEÇA, extinguindo-os sem julgamento de mérito, nos termos dos 

artigos 525, § 5º, e 485, IV do Código de Processo Civil 485, I do CPC.Por 

fim, tendo em vista o nítido caráter protelatório do presente petitório, 

condeno o impugnante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da 

causa por litigância de má-fé, com base no artigo 80, inciso VII do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Transitado em julgado a sentença, expeça-se 

alvará de levantamento em favor da exequente do valor depositado para 

garantia do juízo e não havendo requerimento arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas necessárias.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.Melissa de Lima 

AraújoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2406-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Isto posto, HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO para que surta seus 

efeitos jurídicos e INDEFIRO O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA.Com 

base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.Os Leiloeiros 

restarão compromissados quando da sua intimação desta decisão.Tem-se 

que o bem penhorado já fora avaliado às fls. 189/190, designe-se hasta 

pública para alienação do bem imóvel e, desde já, determino a inserção, 

em pauta própria, as datas para 1ª e 2ª praças, observando-se o prazo 

mínimo de 10 (dez) e o máximo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, 

publicando-se os editais, em conformidade ao art. 886 do Código de 

Processo Civil.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000809-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JORGE DICKEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000809-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON JORGE DICKEL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Sendo a prova documental suficiente para formar 
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convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo 

reclamante nos termos do art. 4 da Lei 1.060/50 e artigos 98 e 99 do 

NCPC, tendo em vista que o reclamante está sendo patrocinado pela 

Defensoria Pública do Estado. Antes de adentrar-se no mérito da 

demanda, necessário decidir sobre as preliminares aventadas pelo Estado 

e pelo Município. OPINO pela rejeição da preliminar de ausência de 

interesse processual alegada pelo reclamado Estado de Mato Grosso, sob 

alegação que o Poder Judiciário não pratica justiça distribuitiva e não 

compete a ele realizar a macrojustiça, por ser competência dos demais 

poderes da República, posto que, o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. OPINO pelo não acolhimento o pedido de 

extinção do processo por ilegitimidade passiva, suscitadas pelo reclamado 

Ente Municipal, que alega que o município se limita ao atendimento básico 

do SUS, ao passo que os procedimentos complexos, ou de médio ou alto 

custo são de responsabilidade do Estado, segundo organização do SUS. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos Estados e 

dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, dentro 

das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tem 

matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na 

legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 196 

e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jur isprudência dominante:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE 

ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As 

matérias reputadas omissas pelo recorrente - necessidade da medicação 

e sua inclusão em lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de 

origem. Pelos mesmos motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 

165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto aludidas questões foram 

decididas com fundamentos claros, nos limites da lide.2. De outra parte, 

rever as conclusões tiradas dos elementos fático-probatórios dos autos, a 

respeito da eficácia da medicação que se pretende obter para o 

tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7/STJ.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade solidária e da 

competência comum dos entes federados, de forma que qualquer um 

deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à saúde. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Trata-se de 

ação de imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada 

para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, de forma solidária providenciem os meios necessários para o 

fornecimento do tratamento de Esclerose Múltipla do requerente, bem 

como providenciem todos os procedimentos que se façam necessários 

para total recuperação da saúde do requerente, conforme documentos 

constantes nos autos. Após parecer do NAT que concluiu que o caso não 

se tratava urgência e emergência e o requerente estava aguardando 

regulação do SUS, a liminar almejada para o tratamento foi indeferida 

conforme ID Nº 12160926. Não obstante as teses defensórias rebatidas 

pelos órgãos réus, vislumbro que a ação merece procedência, isto porque 

o direito encontra guarida nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal: 

"Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação." A Constituição 

brasileira promete uma sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um 

dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, que é 

valor influente sobre todas as demais questões nela previstas. Assim, os 

direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, 

constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado 

Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de 

restrições legais. Instado a se manifestar nos autos o NAT informou que 

embora os medicamentos pleiteados pela parte autora não constem na 

lista do SUS, existem medicamentos similares disponíveis que na rede 

pública de saúde que possuem a mesma eficácia da referida medicação 

pleiteada. Analisando o caso concreto, bem como as provas acostadas a 

peça exordial, especificamente com espeque no laudo médico ID Nº 

12395340, verifica-se a necessidade da parte autora se submeter ao 

tratamento de saúde pleiteado na inicial, de forma PREMENTE, 

considerando o seu estado de saúde, a gravidade da doença, sua renda 

familiar relativamente baixa, mormente porque se trata de providência 

médica de alto custo, conforme se denota acostado aos autos, ademais, o 

requerente está aguardando pela regulação desde o mês de fevereiro do 

corrente ano, sem nenhuma previsão para seu efetivo atendimento pelos 

órgãos de saúde pública e sua saúde só vem se agravando conforme o 

referido Laudo Médico, que por sua vez informa que o requerente 

necessita do procedimento com URGÊNCIA . Assim, diante de quadro 

fático no qual a recalcitrância dos devedores, em evidente desrespeito a 

dignidade da pessoa humana, quais põem em risco os direitos 

fundamentais à saúde ou à vida do cidadão, deve ser determinado a 

medida de obrigação de fazer contra os mesmos. É irrelevante, neste 

aspecto, sejam os devedores reclamados pessoa física, jurídica, ou ente 

estatal, vez que a ninguém é dado afrontar princípios constitucionais de 

tamanha relevância, muito menos ao argumento de se estar optando pela 

primazia de princípios de Direito Financeiro ou Administrativo. O Poder 

Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado e Município, ora 

réus, frente ao entendimento jurisprudencial pacificado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. APNÉIA OBSTRUTIVA DO 

SONO. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DOS ENTES ESTATAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DE 

DISPENSAR O TRATAMENTO ADEQUADO À SAÚDE DE PESSOA 

CARENTE, IDOSA E DOENTE. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. 

APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO. EXAME DE POLISSONOGRAFIA. 

GARANTIA DE RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

DIGNIDADE HUMANA. 1. O art. 196 da Constituição Federal é norma de 

eficácia imediata, independendo de qualquer normatização 

infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à 

saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou insumos. 

2. A pretensão ao fornecimento de remédio ou de insumos, bem como à 

realização de determinado exame necessários ao tratamento da saúde 

pode ser dirigida à União, ao Estado ou Município, porque a 

indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo 
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Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS). 3. Prevalece nesta 

Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de 

medicamentos fere o direito subjetivo material à saúde, direito individual do 

direito fundamental à vida. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Processo APL 

00078927420128260604 - Orgão Julgador 3ª Câmara de Direito Público - 

Publicação 21/06/2013) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

CONDENO órgãos réus, solidariamente, PARA QUE NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO HORAS), a partir da intimação, adote as providências 

necessárias visando o TRATAMENTO AMBULATORIAL, à parte 

reclamante, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários 

à preservação de sua ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, sob pena de bloqueio nas verbas públicas dos 

órgãos requeridos (artigo 497 e seguintes do CPC), além de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento a ser 

destinada a parte reclamante, limitado ao teto máximo de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais); e o faço com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor do artigo 98 do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da Lei .nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 11 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY BELA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANE ELIAS FERNANDES OAB - GO26178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000270-93.2017.8.11.0045. AUTOR: 

LUCIANY BELA DE MOURA RÉU: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA 

DE TRAB MEDICO LTDA VISTO. Manifeste-se a parte autora acerca dos 

novos documentos juntados pela requerida (ID n.º 10709928 e seguintes). 

Prazo: 10 (dez) dias. Em seguida, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, visto tratar-se de processo envolvendo interesse de menor. 

Após, conclusos para saneamento do feito e demais deliberações. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de 

maio de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002175-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002175-70.2016.8.11.0045. AUTOR: 

EMANUELLY DE MARCHI RISSARDI RÉU: UNIMED NORTE MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO VISTO. Manifeste-se a parte autora 

acerca do petitório de ID n.º 12422019 e demais documentos 

apresentados pela requerida. Prazo: 10 (dez) dias. Em seguida, abra-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação, visto tratar-se de processo 

envolvendo interesse de menor. Após, conclusos para saneamento do 

feito e demais deliberações. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 11 de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002218-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILITINA MATILDE CRISTOFOLINI (EXECUTADO)

MADEIREIRA CRISTOFOLINI LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON AMARO CRISTOFOLINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002218-07.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADEIREIRA 

CRISTOFOLINI LTDA - ME, MILITINA MATILDE CRISTOFOLINI, GILSON 

AMARO CRISTOFOLINI VISTO. Diante da recusa da Fazenda Pública 

quanto aos bens nomeados à penhora pela parte executada (ID n.º 

9331119), renove-se a intimação dos devedores, através de seu 

advogado constituído para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida ou a garantia da execução, conforme requerido. 

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de maio de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001855-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA BASSANI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001855-20.2016.8.11.0045. AUTOR: 

JULIANO TRAMONTINA RÉU: ANGELA BASSANI VISTO. Defiro a produção 

de provas na forma requerida pelas partes. Desde já, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 2018, às 16h:00min. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência no sistema PJE. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Assinalo que caberá ao advogado de cada parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, 

CPC, sob pena de preclusão. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, 

atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC). Intime-se pessoalmente a 

requerida/embargante Sra. Angela, para compareça a fim de prestar 

depoimento pessoal. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 14 de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-48.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI (RÉU)

MARILENE CLECI VENTURINI (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

de 2 diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003756-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PERTILE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003136-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003136-11.2016.8.11.0045 VISTOS. Considerando que a 

parte autora já manifestou pelo julgamento antecipado da lide em sua 

impugnação, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, diga as provas que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e 

o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in 

albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT,14 de maio de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004048-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VILMAR BORGES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004048-71.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE VILMAR BORGES VIEIRA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A VISTO. Manifeste-se o autor acerca da certidão de ID n.º 

12998944, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 14 

de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000951-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM GIRO REPRESENTACOES EIRELI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000951-29.2018.8.11.0045 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO EMBARGANTE: G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME 

EMBARGADA: BOM GIRO REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME VISTOS. 

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto em face de execução. 

Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com a 

sistemática processual, os embargos do executado não terão efeito 

suspensivo (art. 919 do CPC), salvo a requerimento do devedor quando 

demonstrado os requisitos necessários para concessão de tutela 

provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC). No caso dos autos, não 

verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, 

urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso. Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente. Assim, como a embargante não demonstrou a 

urgência ou evidência do direito exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo 

de determinar a suspensão do processo de execução. Intime-se a 

embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, “caput” do CPC). Decorrido o prazo supra, 

tornem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação. Associe-se o presente aos autos eletrônicos de n.º 

1004145-71.2017.8.11.0045. Intime-se e Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de março de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35931 Nr: 947-87.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SAFADI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 "[...] Indefiro o pedido de processamento da liquidação pelo procedimento 

comum, pelos fundamentos explanados na decisão acostada às pp. 

225/228.Vale observar, que os parâmetros a serem adotados para a 

liquidação do “quantum debeartur” foram delimitados na sentença 

proferida às pp. 133/141, os quais deverão ser adotados para os cálculos 

a serem realizados na presente fase processual (liquidação).O art. 510 do 

CPC, assim determina:“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz 

intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 
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elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial.”Assim, considerando os termos do dispositivo legal acima 

transcrito, bem como a necessidade da realização de prova pericial, 

objetivando a constatação, por meio perito técnico, acerca do quantum 

debeatur liquidando e, por medida de cautela e segurança do Juízo, 

decido:I – Nomeio como perito o Sr. Ernesto Puhl Neto, CRECI: 4870-F, 19ª 

região, COFECI: 08105, com endereço profissional na Rua Londrina, n.º 

366, Centro de Primavera do Leste/MT, telefones: (66) 3498-9112 e (66) 

9205-1404;II - Intime-se o perito acima nomeado, para dizer se aceita o 

encargo, a fim de que apresente sua proposta de honorários, os quais 

serão suportados e rateados pelas requeridas, nos termos do art. 95, do 

CPC;III - Com a manifestação do perito, manifestem-se as partes. Em 

havendo discordância com os honorários, diga o perito. Em havendo 

concordância, intime-se o perito para dar início aos trabalhos.IV – 

Querendo, as partes deverão apresentar ASSISTENTE TÉCNICO e 

QUESITOS, no prazo de 05 (cinco) dias.V - Fixo o prazo de 20 (vinte) dias, 

para apresentação do respectivo laudo. Após a juntada do laudo, vistas 

às partes, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, iniciando-se pelo autor. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações.Intimem-se. 

Cumpra-se.Expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82337 Nr: 1697-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte exequente manifestou-se às pp. 

118/120, reiterando o pedido (p. 95) de restrição junto ao RENAJUD, 

expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A, informando os dados 

solicitados (chassi e renavam), conforme ofício encartado à p. 114.

 Pois bem. Defiro o pedido da parte exequente acima referidos, expeça-se 

ofício ao Banco Bradesco S/A, com as informações do renavam e chassi 

do veículo de placa JZH (p. 118), instruindo-o com os documentos 

pertinentes.

Após resposta da instituição financeira, voltem os autos conclusos para a 

análise dos demais pedidos da exequente.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110327 Nr: 4138-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 "[...] Não havendo mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o 

feito, remetendo-o à fase instrutória.DEFIRO o pedido de produção de 

provas, por meio da oitiva de testemunhas, conforme requerido pelas 

partes (pp. 344/345 e 346/353), exceto a oitiva da testemunha Amanda 

Nogueira Simão, arrolada pela requerente, eis que se trata da 

descendente dos litigantes, contando atualmente 14 (quatorze) anos de 

idade (p. 16), ou seja, incapaz, bem como impedida, nos termos do art. 

447, § 1º, inciso III e § 2, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil.Designo audiência de instrução para o dia 08 de agosto de 2018, às 

14h00.Consigne-se que caberá ao advogado da parte requerente informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.Se preferir, 

poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

CPC).Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT, para oitiva 

da testemunha Rodrigo Luiz Fontana, no endereço indicado à p. 345 dos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22428 Nr: 341-64.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANHOÉ SILVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL'AGNOL 

MULLER - OAB:11603/MT, JAIR CARLOS CRIVELETO - OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte executada manifestou-se às pp. 

105/114, aduzindo impenhorabilidade do bem imóvel constrito às p. 55 dos 

autos, por se tratar de pequena propriedade rural que serve como meio de 

sua subsistência, bem como impugna a avaliação realizada em relação ao 

referido bem.

Assim, requer tutela de urgência para suspender o leilão a ser realizado 

no dia 16.05.2018, às 10h00, até ulterior decisão sobre a 

impenhorabilidade suscitada.

Apresentou documentos às pp. 115/140.

Pois bem. Considerando a matéria de ordem pública suscitada pelo 

executado, a necessidade da manifestação da parte exequente sobre os 

argumentos trazidos pelo executado (arts. 9º e 10º, do CPC), bem como a 

proximidade da data designada para a realização do leilão (pp. 92/97), 

SUSPENDO a realização do leilão, até análise da matéria de ordem pública 

suscitada e determino:

I – Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da petição 

de pp. 105/114 e documentos de pp. 115/140, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos estabelecidos nos artigos 9º e 10º, ambos do Código de 

Processo Civil.

II – Intime-se a leiloeira judicial, acerca da presente decisão, por meio de 

endereço eletrônico e contatos telefônicos informados no bojo dos autos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 3948-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONGORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.910, RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora à 

comparecer perante a secretaria desta sexta vara e retirar a Certidão de 

Crédito Judicial expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 674-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DALL OGLIO, MARTINHO DALL 

OGLIO JUNIOR, NELCI VENTURINI DALL OGLIO, VERA ARANTES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, MATEUS 
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MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias dos Embargos Monitórios 

opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144272 Nr: 5779-22.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILMAR DELFINO BRITO E 

OUTROS, CAMILLA AFONSO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SIQUEIRA ANTUNES - 

OAB:67.509, JOARA CHRISTINA MUCELIN TROIS - OAB:RS/47.734, 

LEONARDO KRAMER DO PRADO - OAB:RS/88.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Pois o pagamento fora feito de forma equivocada, o pagamento está como 

"Custa e Taxas Finais e Remanescentes" ao invés "Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154973 Nr: 2829-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLD JOSÉ NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28810 Nr: 2831-25.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Schirmer de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 "[...] Assim, indefiro o pedido do exequente, tendo em vista que de acordo 

com a Súmula n. 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução 

depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do 

terceiro adquirente". Intime-se o exequente, para que manifeste no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 5325-47.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 "[...] Isso posto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos às pp. 

508/514, com o fim de sanar a contradição e omissão na decisão proferida 

às pp. 488/489 dos autos.Para tanto, faço constar o seguinte:“Em que 

pese o executado alegar (pp. 457/460) a ausência de sua 

responsabilidade quanto às dívidas da empresa Martinelli & Cia Ltda, 

aduzindo que a referida empresa não consta no acordo como de sua 

responsabilidade, da análise do pacto firmado e homologado (pp. 301/312 

e p. 403), constata-se que o executado assumiu todas as dívidas 

contraídas pelo casal na constância do matrimônio e, até a data do pacto 

(29.05.2015), portanto inócua a alegação e ausência de responsabilidade 

quanto às dívidas pendentes de pagamento em nome da exequente e da 

empresa Martinelli & Cia Ltda., pois foram assumidas quando da avença 

entre as partes, conforme p. 308/310.[...]Intime-se a exequente, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao executado os boletos e guias 

necessárias para o pagamento das dívidas indicadas às pp. 420/422 e 

427, eis que resta comprovada a responsabilidade do executado quanto 

ao referido pagamento, considerando as datas de referência, 

excluindo-se as que originaram-se após a data de 29.05.2015.Após, 

intime-se o executado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor executado na Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, registrada sob n° 0007817-28.2016.8.16.0069, as dívidas 

junto à Fazenda Nacional, conforme documentos de pp. 420/422, bem 

como a pendência registrada no SERASA indicada no extrato de p. 427, 

eis que resta comprovada a sua responsabilidade quanto ao pagamento, 

tendo em vista as datas de referência, excluindo-se as que originaram-se 

após a data de 29.05.2015.”Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé e 

interposição de embargos protelatórios, por não vislumbrar a configuração 

das hipóteses descritas nos artigos 80 e 1.026, § 2º, ambos do Código de 

Processo Civil.No mais, mantendo os demais termos da aludida decisão 

(pp. 488/489), com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 674-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DALL OGLIO, MARTINHO DALL 

OGLIO JUNIOR, NELCI VENTURINI DALL OGLIO, VERA ARANTES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 Defiro o pedido retro, dilação de prazo 15 (quinze) dias.

Decorrido o período supra, manifeste-se o requerente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102035 Nr: 22722-22.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARE DE JESUS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA BEATRICE KABUNDE, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA BEATRICE KABUNDE, Cpf: 

00580663140, Rg: 157926-6, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Autora é propietária do imóvel situado na Rua santa 

carmem nº 2706-S, QD. 176 lote 04, Bairro: Jardim das Palmeiras, em lucas 

do Rio Verde-MT. Fora comprado da primeira requerida, imóvel este com 
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área de aproximadamente 250 m² na localização supracitada, a Autora 

que por sua vez ao adquirir o imóvel, efetuou algumas reformas e 

melhorias no mesmo, e até então para a Autora tudo se encontrava dentro 

da normalidade. Toda via, no início do ano de 2013 começaram a surgir 

alguns problemas na estrutura do imóvel, como rachaduras e 

aprofundamento de piso, iniciando -se um processo de cedimento de dolo, 

acarretando vários tipos de danos ao imóvel, como infiltrações, 

rachaduras, fissuras, nos mais variados lugares do imóvel, na metade do 

ano de 2013 precisou fazer uma nova fossa séptica no quintal de sua 

casa, foi quando verificaram que o terreno onde houve o loteamento em 

apreço não era local indicado para tanto, vez que se tratava de um aterro 

sanitário(depósito de lixo), foi então , que a Autora e seus familiares 

perceberam o porque das rachaduras e fissuras no imóvel. A Autora 

adquiriu o terreno que anteriormente servia como aterro sanitário,(vulgo 

lixão) não possuindo ciência de tal irregularidade quanto a época da 

aquisição do terreno.O imóvel encontra-se com suas estruturas 

comprometidas, o que faz a Autora a não ser recorrer á justiça.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido retro.Cite-se 

conforme requerido.Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41365 Nr: 1671-57.2011.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METÓDIO SENDESKI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDETI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO * - OAB:4.070, WALESKA SOUZA DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 18.639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente acerca do despacho de p. 113, nos seguintes termos: Em 

atenção à petição de p. 112, bem como ao lapso temporal decorrido, 

intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito 

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18220 Nr: 2640-82.2005.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19139/O, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845, SERGIO 

ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Pois bem. Considerando que fora oportunizado à Fazenda Pública 

Estadual manifestar-se quanto ao laudo de avaliação apresentado pelos 

avaliadores judiciais, e não manifestada impugnação àquela época, resta 

preclusão a impugnação apresentada às pp. 160/164, assim, indefiro o 

pedido de retificação do laudo de avaliação acostado às pp. 112/119 dos 

autos.No mais, nota-se que a inventariante apresentou guias e 

recolhimento de ITCD, com valores diversos ao da avaliação dos bens do 

espólio. Isso posto, determino:I-Intime-se a inventariante para que efetue o 

pagamento da diferença do valor proporcional ao ITCD, considerando os 

valores indicados na avaliação judicial realizada (pp. 112/119), bem como 

apresente as guias retificadas e seus respectivos comprovantes de 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias;II-Após manifestação da 

inventariante, intime-se o curador especial, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, abra-se 

vistas ao Ministério Público, eis que se trata de interesses da menor 

Melissa Rigo;III-Cumpridas as determinações acima, voltem os autos 

conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83071 Nr: 2531-24.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ENGELBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno dos ARs devolvidos negativos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 2599-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Autos nº 2599-71.2012.811.0045.

I. Cessadas as causas da suspeição determino a devolução dos autos 

para a magistrada titular da Sexta Vara, eis que são de sua 

responsabilidade.

II. Int.

 Lucas do Rio Verde/MT, 12 de julho de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 2599-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Anote-se na capa dos autos e sistema o nome do novo advogado da 

parte exequente, conforme procuração de p. 36, para as futuras 

intimações.

 Intime-se pessoalmente a executada a constituir novo advogado nos 

autos, considerando a renuncia de p. 38/40.

Retire o aviso no sistema apolo e etiqueta da capa dos autos relativos a 

suspeição, eis que cessada, coforme despacho exrado a p. 41.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ BETELLA (AUTOR)

DINIZ BRUNES BETELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000359-82.2018.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
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REQUERENTES: GILMAR LUIZ BETELLA e DINIZ BRUNES BETELLA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE 

HIPOTECA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA, ajuizada por GILMAR LUIZ BETELLA e DINIZ BRUNES 

BETELLA, em face do BANCO DO BRASIL. Alegam que no ano de 1993, 

firmaram Cédula Rural Hipotecária – CRH n.º 93/00622-5 com o Requerido, 

ocorrendo que, o respectivo débito, não fora quitado em seu vencimento, 

assim, mediante negociação entre as partes, originou-se a Nota de Crédito 

Rural n.º 96/70640-6. Aduzem que como garantia da operação realizada 

(CRH n.º 93/00622-5), fora efetuada averbação e registro de hipoteca (2º 

grau) sobre o imóvel objeto da antiga matrícula n.º 27.814 do CRI de 

Diamantino/MT, atualmente correspondente à matrícula n.º 5.317, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT. Informam ainda, que 

por motivos diversos, não houve também o pagamento da Nota de Crédito 

Rural na data aprazada, ensejando assim, a propositura de Ação de 

Execução pelo banco réu (autos n.º 1164-82.2000.811.0045 – Código: 

5054), a qual, posteriormente, restou extinta e, consequentemente, 

arquivada (21.06.2007), em razão do pagamento do débito pelos autores. 

Declaram que o Requerido ao solicitar a extinção e arquivamento dos 

autos da execução (código: 5054), nada mencionou sobre a baixa da 

hipoteca na matrícula do imóvel dado em garantia à Cédula Rural 

Hipotecária (n.º 93/00622-5) que, posteriormente, teria originado a Nota de 

Crédito Rural (n.º 96/70640-6) objeto de cobrança no feito executivo, 

transcorrendo assim, um período de 17 (dezessete) anos sem nenhum 

requerimento por parte do Banco do Brasil para baixa da hipoteca 

registrada, de forma que vem trazendo transtornos aos requerentes. 

Visando a solução do problema, os autores procederam com a notificação 

do Requerido pleiteando a baixa/cancelamento do registro da hipoteca, 

bem como os cancelamentos de restrições/negativações que porventura 

ainda existissem, além da expedição de Carta de Anuência, contudo, sem 

êxito. Inicialmente, requereram liminarmente, o reconhecimento da 

prescrição do crédito, com o consequente cancelamento da averbação e 

registro da hipoteca (AV. 01/5.317 – R. 3/27.814), relativo a CRH n.º 

93/00622-5, o qual deu origem a Nota de Crédito Rural n.º 96/70640-6. 

Com a inicial vieram documentos (ID n.º 11625971 e 11625978) Em 

decisão de ID n.º 11927124 fora determinada a intimação dos autores para 

esclarecerem seu interesse no prosseguimento da presente demanda, 

visto que a medida pretendida, qual seja, a baixa da hipoteca, poderia ser 

requerida nos autos da extinta ação de execução. Atendendo à 

determinação do Juízo, os autores apresentaram petição protocolada sob 

a ID n.º 12335372, re-ratificando os pedidos inicialmente formulados. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Inicialmente recebo os esclarecimentos e emenda à inicial de ID n.º 

12335372, portanto, passo à análise do pedido de antecipação de tutela. 

Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). No caso, 

de fato, ainda persiste apontamento de hipoteca sobre o imóvel de 

matrícula n.º 5.317 do CRI de Nova Mutum/MT (cópia da matrícula, doc. ID 

n.º 11625978 – p. 55/56), proveniente da Cédula Rural Hipotecária – CRH 

n.º 93/00622-5, que conforme documentação apresentada pelos autores, 

originou a Nota de Crédito Rural n.º 96/70640-6, devidamente liquidada 

conforme sentença extintiva proferida no feito executivo – código: 5054 

(doc. ID n.º 11625978 – pp. 02/42). Cumpre ressaltar que mesmo 

tratando-se de hipoteca “contratual”, caberia à parte autora requerer, nos 

próprios autos em que ocorreu a extinção, a intimação do Banco para que 

procedesse a baixa/cancelamento da hipoteca, já que trata-se de 

obrigação acessória, conforme restou consignado na decisão retro. 

Contudo, ponderando a emenda à inicial formulada (ID n.º 12335372), bem 

com em atenção ao direito de ação dos autores (art. 5º, inciso XXXV, da 

CF), forçoso se faz a análise do pedido. Nesse sentido, nas dívidas 

garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo 

real, ao cumprimento da obrigação (art. 1.419, do CC), assim, com a 

demonstração da extinção da dívida pelo pagamento (cópia da sentença 

extintiva, proferida nos autos da Execução código: 5054, doc. ID n.º 

11625978 – p. 31), não há que se falar em manutenção da garantia. Aqui, 

o perigo de dano, encontra-se nos efeitos negativos que a manutenção da 

garantia de hipoteca pode causar aos proprietários do imóvel, eis que, a 

princípio, demonstram o pagamento da dívida. Com estas considerações, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora 

para determinar, tão somente, o cancelamento do Registro n.º R. 3/27.814, 

constante da averbação n.º Av. 01/5.317, relativo à Cédula Rural 

Hipotecária n.º 93/00622-5, eis que comprovada a sua manutenção 

mesmo após o pagamento da dívida. Para sua efetivação, determino a 

expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, 

a fim de que proceda o imediato cancelamento do respectivo registro de 

hipoteca registrada na matrícula n.º 5.317 (R. 3/27.814), conforme acima 

indicado. Por se tratar de verdadeira relação consumerista, nos moldes do 

art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão 

do ônus probatório. Intime-se o banco da presente decisão, bem como 

para junte aos autos, no prazo de sua defesa, os documentos indicados 

pelo autor no item “c”, ii, dos pedidos (ID n.º 12335372). Sem prejuízo, 

designo audiência de conciliação/mediação a ser realizada perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta 

Comarca, no dia 23 de agosto de 2018, às 14h00min. Proceda a escrivania 

o agendamento da audiência no sistema PJE. Cite-se o requerido com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado. A intimação do autor deverá ser feita 

através de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

pelo autor (art. 341 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde, 14 de maio de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11516 Nr: 1319-84.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antônio Cattani, Arnaldo Cattani, 

Terezinha Cattani, Enio Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Daniela Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Greice Kelly 

Varela Silveira - OAB:14436, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24924 Nr: 4223-72.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Marcia Regina Araujo Paiva - OAB:134910/SP, 

Wallison Henrique Justo e Lemes - OAB:21.984 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 5149-19.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Mazetti, Nelsi Maria Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026919 Nr: 7508-58.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanduir da Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulce Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

embargante para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de fl. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112658 Nr: 4010-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Paulo Sergio Dante, 

Wanduir da Costa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão da oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94696 Nr: 3631-18.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Água Boa - EPP, Roger Noro, Altiva 

dos Santos Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116563 Nr: 6547-54.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Pezzini Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19031 Nr: 2184-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução do aviso de 

recebimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 3787-40.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. F. dos Reis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cristhiano Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Melchior Fulber Caumo - OAB:9.918/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110801 Nr: 2900-51.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a decisão proferida em sede de 

agravo de fl. 221.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101849 Nr: 3315-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MAURICIO DE ALMEIDA SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luiz Costa Saggin - 

OAB:5734-mt

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116007 Nr: 6185-52.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nesolme Idene Kober

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16505 Nr: 3455-20.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgard Carlonga Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Tadeu Beloto Baldo - 

OAB:205848/SP, Jose Jorge Themer - OAB:94253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Marcos Vieira Webber - OAB:6.363 - E

 Defiro o pedido à fl. 196-vs. Nesse passo determino que seja procedida a 

penhora e avaliação do bem imóvel indicado, lavrando-se o respectivo 

auto e dele intimando o executado e respectivo cônjuge.

 Depreque-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85122 Nr: 3962-68.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rufina Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença proposta por 

ANTONIA RUFINA BRANDÃO em face de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada juntou aos autos 

certidão negativa de débitos em face da exequente – fls. 285.

 Instada a manifestar-se a exequente postulou pelo desentranhamento da 

certidão original de negativa de débitos juntada ao feito, por cópia e, 

requereu o arquivamento dos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando a juntada da certidão negativa de débitos em nome da 

exequente e o pedido de arquivamento por parte da exequente, entendo 

que a obrigação está integralmente satisfeita, devendo a presente 

execução ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Desentranhe-se dos presentes autos a certidão negativa de débito 

original juntada às fls. 286, substituindo-a por cópia, certificando-se o 

ocorrido e posteriormente, entregue-se a certidão original a parte 

exequente.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85126 Nr: 3966-08.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Martins Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 242.

 Desentranhe-se dos autos a certidão negativa de débito original juntada 

às fls. 240, substituindo-a por cópia, certificando-se o ocorrido e 

posteriormente, entregue-se a certidão original a parte exequente.

 Intime-se.

 Arquive-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 
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OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Nesse passo, renove-se o mandado de busca e apreensão e, citação, 

dantes expedido, para cumprimento no endereço informado à fl. 63.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110415 Nr: 2667-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT, Taiane Cristina de L. Souza - OAB:21463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107219 Nr: 932-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Inicialmente, acolho a emenda retro. Por consequência, determino o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Nesse passo, defiro o pedido à fl. 103-vs. Nesse passo determino que 

seja procedida a penhora e avaliação do bem imóvel indicado, lavrando-se 

o respectivo auto e dele intimando o executado e respectivo cônjuge.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105818 Nr: 194-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoffmann & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Devilla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção 

dos bens.Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345).Sem prejuízo, deixo de deferir a expedição de 

ofício ao DETRAN eis que tal providência no caso dos autos, deve ser 

promovida pelo próprio Poder Judiciário via Sistema RENAJUD.Assim 

sendo, promova-se inclusão de restrição junto ao prontuário do veículo 

por meio do sistema RENAJUD.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1302 Nr: 50-83.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda, Antônio 

Correia Fabricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valter Toledo Filho - 

OAB:145.991-B, Maurides Celso Leite - OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2800 Nr: 29-49.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 De rigor o não acolhimento do pedido às fls. 224/225.

 Com efeito, a teor do disposto nos artigos 879, inciso I e 881, ambos do 

Código de Processo Civil, a alienação por iniciativa particular não se trata 

de mera faculdade da parte, de forma que a alienação por leilão judicial 

somente ocorrerá nos casos em que comprovadamente não for possível a 

adjudicação ou alienação na forma particular:

“Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.”

 Ante o exposto, e não havendo motivos aptos a ensejar eventual 

reconsideração da decisão retro, indefiro o pedido às fls. 224/225 e 

determino que os autos aguardem em cartório, a alienação particular do 

bem por iniciativa da parte exequente.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1302 Nr: 50-83.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda, Antônio 

Correia Fabricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valter Toledo Filho - 

OAB:145.991-B, Maurides Celso Leite - OAB:3042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 2514-31.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selso Lopes de Carvalho, Luiz Omar Pichetti, 

Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Juliana 

Batista dos Santos - OAB:11.154/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Inicialmente, defiro o pedido de transferência de valores formulado às fls. 

315/316, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico.

Sem prejuízo, consigno que, ao contrário do alegado pela exequente, 

consoante se infere dos extratos juntados às fls. 268/271, a penhora 

online restou concretizada em ativos financeiros dos três executados.

Nesse passo, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 

05 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5643 Nr: 613-09.2002.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS, GFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 

8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente em apertada 

síntese, manifestou-se que restou frustrada a tentativa de venda 

particular do bem penhora às fls. 99 e, requereu que a venda do bem seja 

realizada por intermédio de leiloeiro público credenciado (fls. 106).

De rigor, o indeferimento do pedido de fls. 106, eis que atualmente, a forma 

de alienação de bens constritos judicialmente é feita, em regra, por meio 

de venda particular, não sendo uma simples opção dada ao interessado, 

conforme determina o artigo 879, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mais, verifica-se que o exequente se quer comprovou nos autos que 

tentou realizar a penhora do bem por meio de alienação particular.

O próprio legislador trata da iniciativa particular como regra, ao dispor, no 

artigo 881, que “A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”, ou seja, somente será 

efetivada a alienação em leilão judicial acaso reste frustrada a alienação 

particular.

Assim, indefiro o pedido de alienação por meio de leilão judicial, devendo o 

Interessado/Exequente providenciar a venda por iniciativa particular.

 Caso seja comprovada a impossibilidade ou frustração da venda 

particular, fica ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de 

leilão judicial.

Assim, determino que intime-se o Exequente para que impulsione o feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16386 Nr: 3331-37.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 338 de 744



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Considerando que já transcorrera o prazo de suspensão dantes 

postulado, intime-se a exequente a postular medidas úteis ao 

prosseguimento do feito, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84471 Nr: 3311-36.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins Benedito da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Martins Benedito da 

Fonseca em face do Município de Água Boa-MT.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação (fl. 357).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 3968-12.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Pinto da Silva Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 3968-12.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Pinto da Silva Pfeifer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Carmo Farias - 

OAB:13622/MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95009 Nr: 3834-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. M. B. da Costa e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Carvalho Lima e Cia Ltda - ME, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 (...)Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, nego-lhe provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 

caput do Código de Processo Civil.Deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios na presente fase processual, eis que 

incabíveis.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.No mais, estando a petição do recurso de apelação à 

contento - fls. 193/203, conforme determinam as normativas de regência - 

artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, determino o seu recebimento, 

independentemente de prévio juízo de admissibilidade, nos termos do 

artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Quanto aos efeitos 

em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – pelas disposições 

de Código de Processo Civil em vigor - independem de determinação do 

juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação 

do artigo 1.012 do regramento mencionado.Intime-se o apelado para, 

querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do diploma legal 

referido.Transcorrido o prazo adrede, independentemente de 

manifestação da parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente para a admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no 

feito (artigo 1.010, parágrafo 3º).Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109857 Nr: 2365-25.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reputo necessária ao deslinde da causa, a realização de estudo social, 
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visando aferir a renda per capita familiar da autora.

Ante o exposto, oficie à Secretaria de Assistência Social do Município de 

Cocalinho-MT, a realizar uma avaliação social com a autora, visando aferir 

a atual condição financeira da autora e, objetivamente, a renda per capta 

familiar. Consigne-se na oportunidade que o respectivo laudo deverá ser 

encaminhado a este Juízo, no prazo de 10 dias.

Após a juntada do laudo, dê-se vista às partes e novamente conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107832 Nr: 1225-53.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A, MARCOS PAULO MATIAS - OAB:40876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 (...) No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89004 Nr: 3370-87.2013.811.0021

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Vilella de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Compulsando os autos verifiquei que de fato, os documentos 

colacionados às fls. 102-vs/128, encontram-se, quase que em sua 

integralidade, não legíveis.

 Nesse passo, visando evitar futura arguição de cerceamento de defesa, 

defiro o pedido retro.

 Por consequência intime-se a Instituição Financeira requerida a colacionar 

aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos supramencionados.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

renove-se intimação da parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000658-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MATOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO)

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000658-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROGERIO MATOS CARVALHO De rigor, a emenda da petição inicial 

visando à especificação da ação principal com os respectivos pedidos, 

estabelecendo-se o proveito econômico pretendido, bem como para 

correção do valor da causa e recolhimento de eventuais custas 

remanescente. Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que é pública a 

recente alteração legislativa no âmbito adjetivo cível, eis que revogado o 

anterior Código de Processo Civil (lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973). 

Factível ainda que, com a referida mudança, um dos grandes avanços 

relativos à celeridade e à efetividade do processo foi a unificação dos 

regimes da tutela cautelar e da tutela antecipada, estabelecendo os 

mesmos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da satisfativa. 

No entanto, com a nova regra dispensou-se o processo cautelar 

autônomo, de forma que as medidas provisórias devem, na atual 

conjuntura processual, serem pleiteadas nos autos da ação principal, sem 

a necessidade de um novo processo e, nem tampouco do pagamento de 

novas custas processuais, quando da conversão ao curso do processo 

de conhecimento propriamente dito, motivo pelo qual faz-se mister que, já 

na inicial, o autor quantifique o proveito econômico pretendido, recolhendo 

as respectivas custas e despesas processuais. Ainda, a teor do disposto 

no art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da 

petição inicial é a indicação do valor da causa: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) V - o valor da causa; Contudo, cingiu-se o autor em atribuir 

como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem nem 

se quer quantificar o eventual proveito econômico pretendido. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial com a devida quantificação do eventual proveito 

econômico pretendido, correção do valor da causa e respectivo 

recolhimento das custas remanescentes, sob pena de lhe ser aplicada a 

penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 

11 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA BALDISSERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA BALDISSERA OAB - SC12480 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001371-43.2017.8.11.0021 AUTOR: TEREZINHA 

MARIA BALDISSERA Cumpra-se a decisão objeto do id nº 11728666, 

encaminhando-se os autos ao Tribunal Competente para a admissão 

recursal. Às providências. Água Boa, 11 de maio de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000139-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DACIO FERNANDES DE FARIA OAB - GO44918 (ADVOGADO)

ALLANA CHRISTHY FERNANDES ARAUJO OAB - GO46385 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT0006580A-N (ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 376,85 de custas e R$ 211,47 de taxa judiciária, 

devendo recolher tais guias pelo site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, clicar no item 11 (custas e taxas 

finais ou remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o 

sistema gerará um boleto único), e juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para 

cobrança via protesto ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000794-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA VALADARES MELQUIDES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 376,85 de custas e R$ 129,94 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 506,79 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEILER & PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenada, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 735,01 de custas e R$ 735,01 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 1.470,02 devendo tais guias serem 

confeccionadas no site www. tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI AFONSO MOSMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12888544.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107816 Nr: 1216-91.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o r. Decisum de fls. 64/65 está precluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30233 Nr: 4677-18.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petry e Santos Ltda - ME, Gilson de Castro 

Petry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSON RAMOS ZORRON - 

OAB:13183, Sebastiao Paulo José Miranda - OAB:4265/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do feito requerendo medidas úteis ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108866 Nr: 1765-04.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Pereira, Thereza Cristina 

Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1765-04.2016.811.0021 – Código: 108866.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cristina Rezende

PARTE RÉ: Pedro Henrique Pereira e Thereza Cristina Rezende da Cunha

CITANDO(A, S): Requerido(a): Pedro Henrique Pereira, Rg: 58500419 SSP 

GO Filiação: Ana Pereira, data de nascimento: 01/10/1993, brasileiro(a), 

natural de Aragarças-GO, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: 

Rua Goiás, S/n°., Bairro: Terra Firme, Cidade: Cocalimho-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

querendo, apresente contestação nos autos, requerendo/alegando o que 

entender de direito, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.
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 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de guarda proposta pela 

requerente em face dos requeridos, acima qualificados, onde restaram 

esgotados todos os meios disponíveis para efetivação da localização do 

Executado Pedro Henrique Pereira, sem que o mesmo fosse encontrado, 

sendo, por este motivo, determinada sua citação editalícia nos autos.

DESPACHO: 1.Compulsando os autos denota-se que não houve 

cumprimento da decisão de fl. 69, onde foi determinada a citação do 

requerido por edital, bem como que os documentos jungidos às fls. 71/74 

são estranhos aos autos. / 2.Desta forma, cumpra-se a decisão de fl. 69, 

procedendo-se com a citação editalícia do requerido. / 3. 

Desentranhem-se os documentos de fls. 71/74, já que estranhos aos 

autos, devendo ser procedida a juntada nos autos nº 

1125-30.2018.811.0021 – código 1029071. / 4. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 14 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11996 Nr: 1689-63.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuracy Alves Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisete Maria do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Vistos etc.

Defiro a restrição on line, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo 

a operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99065 Nr: 1707-35.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos etc.

Defiro a restrição on line, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo 

a operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109646 Nr: 2257-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elimar Alves Cardoso, Elimar Alves Cardoso - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2257-93.2016.811.0021 – Código: 109646.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Elimar Alves Cardoso e Elimar Alves Cardoso - ME

CITANDO(A, S): Executados(as): Elimar Alves Cardoso, Cpf: 

01166960102, Rg: 1688482-5 SSP MT Filiação: Divino Mariano Cardoso e 

Marli Andre Cardoso, data de nascimento: 19/07/1978, brasileiro(a), 

natural de Iporá-GO, solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua Baru, N° 395, 

Bairro: Vila Nova, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Elimar Alves Cardoso - Me, CNPJ: 07189887000157, 

brasileiro(a), Endereço: Rua do Comercio, Esquina Com Travessa 02, S/n, 

Bairro: Centro, Cidade: Nova Nazaré-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/05/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 154.280,40

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

25/05/2016, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

190.209,83, representada pela CDA nº 20154398. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo MM Juiz de Direito da Segunda 

Vara desta Comarca, foi deferida a citação dos executados via edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 14 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99342 Nr: 1865-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. C. Lima Comercio Ltda, Irapuã Cardoso Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1865-90.2015.811.0021 – Código: 99342.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): I. C. Lima Comercio Ltda e Irapuã Cardoso Lima

CITANDO(A, S): Executados(as): I. C. Lima Comercio Ltda, CNPJ: 

07093147000112, brasileiro(a), Endereço: Av. Araguaia, Nº 124, Bairro: 

Centro, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Irapuã Cardoso Lima, Cpf: 98885448100, Rg: 1549913-8 

SSP MT Filiação: Fernando Lima e Nilva Cardoso Lima, data de nascimento: 

15/10/1977, brasileiro(a), natural de São félix do araguaia-MT, , garçon 

ditalia, Endereço: Av. Araguaia, Nº 124, Bairro: Centro, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 26.455,92

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
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que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

19/05/2015, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

40.568,11, representada pela CDA nº 20156202. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo MM Juiz de Direito da Segunda 

Vara desta Comarca foi deferia a citação editalícia dos executados.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 14 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 583-27.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gasperini, Edson Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 FINALIDADE: Intimação da parte exequente , através de seu advogado, 

para que se manifeste reequerendo o que entender de direito, em termos 

de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme R. 

Despacho abaixo transcrito.: Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de buscas formulado pela parte exequente às fls. 

196/197, considerando que a execução foi suspensa em virtude da não 

localização de bens e, após o desarquivamento, não há qualquer 

comprovação de mudança no patrimônio do executado, apta a ensejar 

novas buscas, nos termos do art. 921, § 3º, do NCPC.

2. Desta forma, INTIME-SE a parte exequente, para que apresente bens 

passíveis de penhora ou medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 13 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 583-27.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gasperini, Edson Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de buscas formulado pela parte exequente às fls. 

196/197, considerando que a execução foi suspensa em virtude da não 

localização de bens e, após o desarquivamento, não há qualquer 

comprovação de mudança no patrimônio do executado, apta a ensejar 

novas buscas, nos termos do art. 921, § 3º, do NCPC.

2. Desta forma, INTIME-SE a parte exequente, para que apresente bens 

passíveis de penhora ou medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 13 de março de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84726 Nr: 3562-54.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Felisberto da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altemivaldo Aguiar - 

OAB:6229

 Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 05 dias, 

apresente alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 3995-82.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pedroso de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 122907

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 28.05.2018, às 10h15min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98170 Nr: 1164-32.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 98170

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 16h45min 

(MT).

PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94485 Nr: 3513-42.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Pereira da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 94485

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a audiência para o dia 15.05.2018, às 15h45min 

(MT).
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PROMOVA a secretária todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 16 de março de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19788 Nr: 299-90.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CARVALHO OLIVEIRA, RETIFICA DE 

MOTORES CHAPECÓ LTDA-ME., CARLOS ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648, DIOGO 

MELO DE ABREU - OAB:8.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de Intimar a parte requerida para manifestar 

no prazo legal, quanto as penhoras realizadas nos presentes autos via 

Bacen Jud.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19788 Nr: 299-90.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CARVALHO OLIVEIRA, RETIFICA DE 

MOTORES CHAPECÓ LTDA-ME., CARLOS ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648, DIOGO 

MELO DE ABREU - OAB:8.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de Intimar a parte autora para manifestar no 

prazo legal, quanto as penhoras realizadas nos presentes autos via 

Bacen Jud.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68306 Nr: 3875-13.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em conta Termo de Acordo e de Confissão de Divida, assinado 

pelas partes em Sessão de Conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, 

intime-se a Exequente para que se manifeste a respeito do cumprimento 

do acordo ou necessidade de prazo de suspensão nos termos do artigo 

921, V, CPC.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93272 Nr: 1383-43.2018.811.0020

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em favor do 

indiciado Joaquim Moreira da Silva, aduzindo não persistirem motivos que 

justifiquem a segregação, visto que possui bons antecedentes, ocupação 

lícita e residência fixa.

O Ministério Público opinou de forma desfavorável ao pedido.

É o breve relato. Decido.

De início, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se 

que, ao contrário do alegado pela defesa do acusado, a segregação 

cautelar está lastreada em elementos concretos, extraídos das 

circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na 

presença dos requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual vislumbro que 

se mantêm inalterados os motivos que a ensejaram.

Importa frisar que condições pessoais favoráveis e a invocação do 

princípio da presunção de inocência são insuficientes, por si só, para 

ensejar a revogação da medida extrema. Sendo assim, no caso em 

apreço, a manutenção da custódia do indiciado, por ora, deve prosseguir, 

porque dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser 

decretada a prisão preventiva do suplicante, logo, inviável é a concessão 

da almejada liberdade.

POSTO ISSO, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer do Parquet, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

 Alto Araguaia–MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 86342 Nr: 4640-13.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C E A COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, 

JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 Fica designada para o dia 18 de Julho de 2018, às 12:00MT, Sessão de 

Conciliação no Centro Judiciário desta Comarca.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 418-70.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Carrilho da Silva, IZILDINHA APARECIDA 

ALMEIDA CARRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 
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OAB:2022/MT, VITOR MUSA GONÇALVES - OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 11 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58283 Nr: 1102-29.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUESTE 

CAÑAL - OAB:21.940-A-GO, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC/2015, 

salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 

1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.8. Caso haja, 

DETERMINO que seja baixada restrição e/ou penhora existente nos autos. 

9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.10. Publique-se. Intime-se.11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 10 de maio de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57662 Nr: 578-32.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIA ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:70981/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Sendo assim, e em homenagem aos princípios da economia processual, 

duração razoável do processo e instrumentalidade das formas, 

CONVERTO, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de 

execução de título extrajudicial, pelo saldo do contrato, devendo a diligente 

gestora judiciária efetuar as devidas anotações, inclusive no Cartório 

Distribuidor, retificando-se a autuação. 4. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cálculo atualizado do débito. 

5. Por força do artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos do CPC/2015, 

FIXO honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

quantum debeatur e, para a situação de integral pagamento no tríduo legal, 

reduzo tal verba sucumbencial à metade conforme § 1º, do artigo 827 do 

CPC/2015. 6. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no 

referido ato as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do 

CPC/2015, salientando que, via de regra, os embargos à execução não 

mais possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 

1º do artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 7. Não sendo 

encontrada a parte devedora para citação, deve o diligente meirinho 

arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução, não 

descuidando referido servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por 2 

(duas) vezes, em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido ex vi regramento do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55257 Nr: 973-58.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Sendo assim, e em homenagem aos princípios da economia processual, 

duração razoável do processo e instrumentalidade das formas, 

CONVERTO, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de 

execução de título extrajudicial, pelo saldo do contrato, devendo a diligente 

gestora judiciária efetuar as devidas anotações, inclusive no Cartório 

Distribuidor, retificando-se a autuação. 4. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cálculo atualizado do débito. 

5. Por força do artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos do CPC/2015, 

FIXO honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

quantum debeatur e, para a situação de integral pagamento no tríduo legal, 

reduzo tal verba sucumbencial à metade conforme § 1º, do artigo 827 do 

CPC/2015. 6. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no 

referido ato as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do 

CPC/2015, salientando que, via de regra, os embargos à execução não 

mais possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 

1º do artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 7. Não sendo 

encontrada a parte devedora para citação, deve o diligente meirinho 

arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução, não 

descuidando referido servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por 2 

(duas) vezes, em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido ex vi regramento do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51408 Nr: 613-60.2012.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PONTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA., DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

CONSULTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525-MT, Luis Augusto Roux de Azevedo - OAB:120528SP, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da petição de fls. 163/168 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 10 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 730-80.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 
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JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT 

- OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação de que a parte requerente faleceu, conforme 

extrato de fl. 204, INTIME-SE o advogado desta para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos a referida certidão de óbito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76880 Nr: 4684-66.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS GASPAR DE SOUZA - 

OAB:109.108/MS

 Autos n. 4684-66.2016.811.0020 (cód. 76880).

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena constando como reeducando 

RODRIGO DANTAS, que atualmente cumpre as reprimendas a ele impostas 

em regime fechado.

2. Após as informações prestadas pelo Diretor da Cadeia Pública e a 

juntada de nova planilha de remição de pena, a defesa e o Ministério 

Público pugnaram pela homologação e elaboração de novo cálculo de 

pena (ref. 184 e 190).

3. Ante ao exposto, HOMOLOGO a planilha de remição de pena de ref. 

180, motivo pelo qual DETERMINO ao gestor judiciário que promova o 

cálculo de pena do reeducando, com urgência, nos termos do artigo 5º da 

Resolução 113/2010/CNJ, decotando-se os dias remidos indicados na 

referida planilha, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei 7.210/84.

4. Aportando aos autos novo cálculo de pena, DÊ-SE vista dos autos ao 

MPE para que se manifeste sobre o cálculo de pena e sua homologação, 

bem como acerca do pedido de progressão de regime.

5. INTIME-SE defesa para que se manifeste sobre o cálculo de pena e sua 

homologação.

6. Após, FAÇAM-ME imediatamente conclusos.

 7. CUMPRA-SE, com urgência, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28223 Nr: 2602-09.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIA DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:matricula213917

 Intimação do advogado da requerente para se manisfestar quanto ao 

laudo juntado as fls. 164/170, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32631 Nr: 170-46.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 Vistos.

1. CUMPRA-SE o item 03 da decisão de fls. 148/148-v, providenciando e 

expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86148 Nr: 4525-89.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, Zaidonir Rezende Araújo - OAB:38.819/GO

 14. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência de união estável entre as partes, o período em 

que perdurou a mesma e a identificação e partilha dos bens adquiridos na 

constância da convivência.15. Ante ao exposto, para deslinde do meritun 

causae, entendo necessária designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual fixo para o dia 05/06/2018, às 13h30. 16. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 17. 

INTIMEM-SE ambas as partes através dos(as) advogados(as) mediante 

publicação no DJE (item 2.8.1.5, CNGC) e, sendo necessário, intime 

pessoalmente os membros da DPE e MPE face regra orgânica e 

processual de regência.18. DETERMINO o comparecimento pessoal das 

partes para prestarem depoimento pessoal, intimando-as pessoalmente, 

se necessário, e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil de 2015.19. As partes e testemunhas residentes 

nos termos de outros juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo 

juízo deprecado, para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, observando a diligente gestora judicial o 

regramento do artigo 260ss do CPC/2016 e norma de regência da 

CNGC/MT. 20. INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos do §1º, do 

artigo 357, do CPC/2015.21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17252 Nr: 28-04.1995.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILIA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO MELO - OAB:2.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de nulidade, acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, vez que houve deferimento do pedido de suspensão do 

processo em 13.06.1997 (fl. 12), ficando o mesmo paralisado até 

22.01.2007 e, até a presente data, todas as tentativas de localizar bens da 

executada restaram infrutíferas.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53220 Nr: 2700-86.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DERVALHE ME, MARCOS ANTONIO 

DERVALHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 

84/86.

2. Após, INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93499 Nr: 1518-55.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP, MIRELA MARIA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ademais, milita em prol do ato administrativo a presunção de 

legitimidade e veracidade, efeitos esses, até aqui, não despidos pelos 

documentos acostados nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência.16. Por conseguinte, 

DETERMINO a regular CITAÇÃO da parte requerida, a qual se dará nas 

formas e prazos do artigo 238 e seguintes do CPC/215, para tanto, em 

sendo necessário, expeça missiva ou edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para a regular citação da parte requerida, observando na espécie o 

regramento do artigo 256 e seguintes do CPC/2015, respectivamente.17. 

DETERMINO o apensamento destes autos ao feito n. 

1992-94.2016.811.0020 (cód. 72724).18. Por força de lei e sendo o caso 

de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais conforme Leis Orgânicas de regência.19. Sendo o 

caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com a correta identificação 

dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 748-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAIR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Intimação do impetrante acerca da parte dispositiva da sentença: "...44. 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para DENEGAR a 

segurança, com fundamento no art. 487, I do CPC, em razão da ausência 

de direito líquido e certo. 45. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09. 46. Não há recurso de ofício, vez 

que a segurança não foi concedida. 47. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. 48. Publique-se. Intime-se. 49. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21557 Nr: 1906-41.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALOMÃO DA SILVA AGUIAR (ESPÓLIO), CYRIA 

ALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON SERAFIM, GLAUCIA LOMBA DO 

VAL SERAFIM, PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, CARLOS DEL 

EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.112-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 100, vez que a peça de fls. 94/95 nem de longe 

trata de recurso de apelação, pois totalmente em desconformidade com o 

artigo 1.010 do CPC.

2. Na verdade, o que ocorreu é que ao invés de interpor apelação, o que 

seria o recurso cabível para a sentença homologatória de fls. 92/93, o 

peticionante interpôs agravo de instrumento, o qual, por óbvio, não foi 

conhecido pelo relator, por ser inadmissível (fls. 102/103).

 3. No mesmo sentido, INDEFIRO o pedido de fl. 101, por falta de amparo 

legal, já que não mais cabível embargos de declaração, por intempestivo.

4. INTIMEM-SE.

5. Após, se nada pleiteado, ARQUIVE-SE.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32631 Nr: 170-46.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a proposta de honorários de fls. 180.

Alto Araguaia - MT, 14 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59708 Nr: 2209-11.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VICENTE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. VICENTE LOPES DE SOUZA, qualificado(a) nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 16 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 958-21.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MAGALHÃES REZENDE, 

EDITH DE CASTRO MAGALHÃES, REZENDE MAGALHÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à 

ref. 23, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, manifestar 

seu interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Intimação

N° 3744-11.2014.811.00008-Código 94099. Nos termos do artigo 5°, § 3, 

do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica devidamente Intimada à parte 

executada, por meio do seu advogado habilitado nos autos, Dr. João 

Carlos de Lima Junior OAB/ SP N° 142.452, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

819,42 ( oitocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), a que 

ficou condenado nos termos da r. sentença prolatada nos autos. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 ( quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para fins de custas, e R$ 406,03( 

quatrocentos e seis reais e três centavos) para fins de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link, " 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preenche r o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

N° 2110-77.2014.811.0008-Código 91985. Nos termos do artigo 5°, § 3, do 

provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica devidamente Intimada à parte executada, 

por meio do seu advogado habilitado nos autos Dr. João Carlos de Lima 

Junior, OAB/SP n° 142.452 para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das despesas processuais no importe de R$ 1.009,80 ( mil e 

nove reais e oitenta centavos), a que ficou condenado nos termos da r. 

sentença prolatada nos autos. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 504,90 ( quinhentos e quatro reais e noventa centavos), para 

fins de taxa.R$ 504,90 ( quinhentos e quatro reais e noventa centavos) 

para fins de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA 

", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher 

os campos com o numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preenche r o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

fórum.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83147 Nr: 4866-30.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo de Lima Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485 inciso IV do CPC.Condeno o autor nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Barra do Bugres – 

(MT), 11 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52366 Nr: 3117-12.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Revisional de contrato bancário proposta por ROGÉRIO SOUZA 

OLIVEIRA – ME em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. e, julgo extinto o 

processo, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, o qual, na forma do artigo 85, § 

2º, incisos II e III, do Código de Processo Civil fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Cumpram-se as demais disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres – (MT), 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30988 Nr: 2243-66.2007.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA DE MOURA, ALMIR ROGÉRIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA MARIA ROSA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557-0, PAULA PATRÍCIA PASQUALLI - OAB:10.633, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Ana Karina de Moura dos 

bens deixados pela falecida Norma Maria Rosa.
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 O herdeiro Almir Rogério de Moura requereu a remoção da inventariante 

Ana Karina de Moura alegando que ela, não estava dando andamento na 

ação de inventário, cujo processo estava paralisado pela desídia da 

inventariante.

 O pedido de remoção foi acolhido, porque a inventariante não promoveu o 

necessário e efetivo prosseguimento do inventário, cuja decisão de fl. 100 

nomeou outro inventariante, o herdeiro Almir Rogério de Moura, o qual foi 

intimado para promover o regular prosseguimento do inventário mediante o 

seu comparecimento em cartório a fim de assumir o cargo.

 Com efeito, o novo inventariante repetiu o que havia feito a inventariante 

removida, pois não deu regular prosseguimento no inventário.

 A função do inventariante é, além de zelar pelos bens do espólio, 

diligenciar para que a partilha se dê de forma mais eficaz e célere. Porém, 

o descumprimento dessas obrigações acarreta a remoção do 

inventariante.

 No caso dos autos, o inventariante foi intimado para dar regular 

prosseguimento no inventário; porém deixou de cumprir o que foi 

determinado na decisão de fl. 88, mais de uma vez.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de 

justiça que ora concedo (art. 98, § 3º, do CPC).

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 3528-55.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MOTOCENTER - MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8014

 Vistos em saneador.

 MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

Ação Redibitória com perdas e danos com pedido de tutela antecipada em 

desfavor de COMETA MOTOCENTER – MOTOR MATO GROSSO LTDA. e 

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA., sustentando, em síntese, que no dia 

26 de janeiro de 2009 adquiriu uma cota do consórcio nacional Honda na 

concessionária Cometa Motocenter de Barra do Bugres. Informou, por 

outro lado, que ficou feliz ao ser contemplada no consórcio da motocicleta 

Honda Biz/125 ES, ano/modelo 2009, cor vermelha, chassi 

9C2JC42209R104619, placa NJK 2956, Renavam 146660455.

 É o relato necessário. Passo ao saneamento do feito.

Inicialmente, no que tange à preliminar de decadência arguida pela 

requerida Motos Mato Grosso Ltda. (Cometa Motocenter), pois, embora o 

defeito tenha surgido em 15-09-2011, não se trata de vício de fácil 

percepção, até porque dependia de profissional técnico com habilitação 

em mecânica, tratando-se, pois, de produto durável. Além disso, há 

informação de que o produto saiu de fábrica com defeito, tanto que o 

fabricante convocou os proprietários da motocicleta para fazer o Recall, 

conforme se verifica à fl. 65.

Desse modo, afasto a preliminar de decadência.

 Anote-se, que a relação estabelecida entre a parte autora e os 

requeridos está submetida aos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que está delineada a relação de consumo com a 

presença do (s) fornecedor (es) de produto – motocicleta – e do 

consumidor, destinatário fático e econômico.

 Cinge-se a controvérsia a respeito da existência e grau de 

comprometimento de eventuais vícios na motocicleta da autora, adquirida 

na loja da primeira requerida.

 Consigna-se, em princípio, que é facultado ao fornecedor de produto 

sanar os vícios no prazo de trinta dias, conforme disposto no artigo 18 do 

Código de Defesa do Consumidor. Há certos casos, no entanto, em que o 

consumidor pode partir diretamente para as alternativas previstas no § 1º 

do citado dispositivo, isto é, que “em razão da extensão do vício ou a 

substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 

características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto 

essencial”.

Logo, considerando a hipossuficiência da parte autora frente às 

requeridas INVERTO o ônus da prova em favor da autora, incumbindo às 

requeridas a prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo da 

requerente, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Não havendo outras questões processuais pendentes, dou o feito por 

saneado.

 Nessa perspectiva, fixo como pontos controvertidos: (a) a existência de 

vício oculto no motor da motocicleta; (b) a responsabilidade das pelo vício; 

(c) o nexo causal; bem como o dever de indenizar.

A partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção de prova 

documental, considerando os documentos já colacionados nos autos; (ii) 

defiro o depoimento pessoal das partes; bem como a prova testemunhal; 

indefiro, por conseguinte, a prova pericial, considerando o decurso do 

tempo entre o a data do defeito e a data atual (quase 10 anos) e 

eventualmente os posteriores reparos já efetuados e os desgastes 

naturais do uso e também porque desnecessária para o deslinde da 

controvérsia apresentada.

 Para justa e eficaz solução do litígio, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07-08-2018, às 15 horas.

 Cabe ao advogado de cada parte intimar a (s) testemunha (s) por ele 

arrolada, por carta com aviso de recebimento, devendo ser juntada aos 

autos no prazo de até 03 (três) dias antes da audiência, podendo 

conduzi-la a este solenidade, independentemente de intimação – art. 455, 

§§ 1º a 3º do CPC, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 03 (três), 

no máximo, para cada fato (art. 357, § 5º e 6º, do CPC).

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132921 Nr: 235-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE ANISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - 

OAB:5023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça:Eu, Clemair Felippe, certifico 

e dou fé que, que DEIXEI de dar cumprimento ao mandado por falta de 

meios. Informo que o valor da diligencia até o local indicado corresponde a 

R$ 360,00 ( trezentos e sessenta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 337-65.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a esta comarca, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83058 Nr: 4793-58.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 
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NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTENCIO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de 50% (cinquenta 

por cento) dos valores constritos na conta corrente, supostamente 

pertencente à meeira e da mesma forma INDEFIRO a substituição da 

penhora em dinheiro pelo imóvel rural de matrícula 5.481.Por outro lado, 

DEFIRO a liberação dos valores bloqueado em conta poupança, do Banco 

SICREDI, no valor de R$ 6.192,25 (seis mil, cento e noventa e dois reais e 

vinte e cinco centavos), nos termos da fundamentação acima.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 11 de 

maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86055 Nr: 1858-11.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela UNIÃO contra USINAS 

ITAMARATI S/A.

À fl. 113 a parte exequente informou a quitação da dívida, por esse 

motivo, requer a extinção da execução, assim como a condenação em 

honorários advocatícios.

Fundamento e Decido.

Há informação do pagamento do débito tributário, assim, impõe-se a 

extinção da execução.

Da mesma forma, deixo de analisar a Exceção de Pré- Executividade de 

fls. 21/43 diante da mudança da situação jurídica provocada pela quitação 

da referido dívida.

Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos dos 

artigos 924, inc. II e 925, do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

 Em razão do princípio da causalidade, as custas deverão ficar a cargo do 

executado, assim como os honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa.

 Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101730 Nr: 2734-92.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557-0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122927 Nr: 2564-52.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI RIOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA NAVARRO - 

OAB:246.261-SP, JOÃO PAULO DE FARIA - OAB:173.183-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a citação de fls. 66v não é válida, tendo em vista que 

foi encaminhada e assinada por pessoa estranha à relação jurídica, 

TORNO SEM EFEITO a certidão de fls. 74.

Desta forma, DESIGNO o dia 11 de Julho do ano de 2018, às 14h30min, no 

prédio do Juizado Especial (“Forinho”), situado na Rua João Custódio da 

Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para 

audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado e CITE-SE o 

requerido, no endereço correto, com antecedência de pelo menos 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, o requerido oferecerá contestação no prazo de 

15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, 

do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará 

incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 11 de Maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84670 Nr: 829-23.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB: 

SP/84314

 Vistos etc.

 Cuida-se o presente feito de Exceção de Incompetência, intentada por 

RIVAMAR RODRIGUES LEITE, em face de BANCO PANAMERICANO S/A.

 A petição inicial de folhas 05/08 veio instruída com os documentos de 

folhas 09/17.

 O processo principal 521-84.2013.811.0008 teve o acordo entabulado 

pelas partes devidamente homologado, com a consequente extinção.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Partindo-se do pressuposto de que a ação interposta por Rivamar 

Rodrigues Leite, visava a Exceção de Competência dos autos nº 

521-84.2013.811.0008 código 83807, tendo na referida ação a 

homologação de acordo entabulado pelas partes, a extinção do processo 

em razão da perda superveniente do seu objetivo é o que se impõe.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 11 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136825 Nr: 2675-02.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA SILVA LUIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização proposta por EDNEIA SILVA 

LUIS em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, consistente em obter 

a condenação da parte requerida a título de compensação por danos 

morais. Com efeito, não se incluem na regra de competência delegada as 

ações de cunho indenizatórias propostas contra empresa pública federal. 

Logo, a competência para julgar a presente ação é o Juízo Federal da 

Subseção Judiciária da Comarca de Diamantino, a favor de quem DECLINO 

DA COMPETÊNCIA, mediante a remessa dos autos. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 10 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131648 Nr: 7486-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REGINALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BERNARDO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a antecipação da tutela, nomeando como curador provisório da 

requerida, o senhor JOSÉ REGINALDO ALVES DA SILVA.Lavre-se o 

termo de curatela provisória, instando a requerente a firmá-lo.A fim de 

realizar o interrogatório da interditanda, DESIGNO audiência para o dia 

07/08/2018, às 16h30min.CITE-SE o interditando (art. 751 do CPC).DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 10 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135762 Nr: 2003-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

NEIVA GONSALVES, qualificada nos autos, através da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, apresentou o presente pedido de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, alegando, em síntese, que em sua 

certidão de casamento consta que ela nasceu no dia 14 de abril de 1961, 

no entanto, relata que nasceu no ano de 1951, pois se ao contrario fosse, 

ela teria se casado com 07 (sete) anos de idade. Assim, requer a 

procedência da demanda a fim de corrigir o erro material presente em sua 

certidão de casamento.

Com o requerimento, vieram os documentos de fls. 08/12.

À fl. 13, impulsionaram-se os autos para o Ministério Público para 

manifestação.

Com vista dos autos, o douto representante do Ministério Público, em seu 

parecer de fl. 14, manifestou-se favorável ao pedido do autor.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Verificando a prova documental apresentada, a procedência do pedido se 

impõe, até mesmo porque, não acarretará prejuízo algum na identificação 

da autora, nem trará qualquer prejuízo à fé pública.

Assim, pelos dizeres em linhas pretéritas, este juízo coaduna com o 

parecer ministerial quanto à procedência do pedido de justificação para 

alteração de nome.

Face ao exposto, com fundamento no artigo 110, da Lei nº 6.015/73, e em 

harmonia como o parecer ministerial de fl. 14, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão quanto ao pedido inicial e determino que seja feito a retificação 

no assento de casamento da autora, que deverá constar corretamente a 

data de nascimento: 14/04/1951; permanecendo inalteradas as demais 

anotações.

 EXPEÇA-SE o mandado ao cartório competente.

Sem custas, eis que na oportunidade defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do bugres/MT, 10 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134231 Nr: 1073-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES DE CARVALHO, CLAUDINELE 

RODRIGUES MIRANDA E CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Alvará Judicial e autorizo aos requerentes CLAUDIO ALVES DE 

CARVALHO e CLAUDINELE RODRIGUES MIRANDA DE CARVALHO – em 

conjunto com o seu procurador - proceder ao levantamento da quantia 

depositada na conta vinculada ao FGTS, PIS/PASEP n. 2063292353-3, em 

nome de Diego Miranda de Carvalho, depositado na Caixa Econômica 

Federal, podendo o saque ser realizada em qualquer agência desse 

banco. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I e 490 do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o Alvará.Sem custas em razão da gratuidade de justiça, 

concedida nos autos (fl.27). Transitada em julgado, arquivem-se mediante 

baixas e cautelas de praxe. Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da E. Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Bugres – MT, 10 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83807 Nr: 521-84.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314, MARCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II, ambos 

do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da 

presente sentença, o acordo de folhas 38/39.Honorários nos termos do 

acordo.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 11 de maio de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 2573-24.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada, referente 

ao pagamento dos RPV’s (fls.148/149), observando as informações para 

transferência à conta de titularidade do advogado da parte autora, 

informada às folhas 151.

 Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome do advogado.

Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres, 11 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54407 Nr: 612-14.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRACI LIMA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada observando 

as informações para transferência informada às folhas 141/142.

 Após, considerando o transito em julgado do cumprimento de sentença 

certificado às folhas 135 e nada mais requerido pelas partes, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 11 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9418 Nr: 625-62.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDINEI LUIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111690 Nr: 2725-96.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RISSO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado Dr. VAGNER SEVERO 

para que devolva o processo em 5(cinco) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133829 Nr: 869-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, URRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Acordo para Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Guarda, Alimentos, Visitas e Partilhas de Bens proposta por RENATA 

APARECIDA SANTIAGO e ULISSES RICHARD ROMAN PARADA.

 A petição inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/49.

 Com vista dos autos, representante do Ministério Público manifestou-se 

favorável à homologação do acordo fl. 51.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito razão pela qual, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de (fl. 05/13) por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente do menor envolvido.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 25 de junho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39116 Nr: 1303-33.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usina Itamarati S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:MT-11180, SILVIO EUGENIO FERNADES - OAB:4282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 21 de Junho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124217 Nr: 3334-45.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 824-74.2008.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE SOCORRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13.889/MT, 

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/GO 18.828, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, 

SILVANA FARINHA ARCHANJO DAMA - OAB:4398-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar=se 

acerca da certidão do senhor oficial de Justiça de fls. 195,

2.ª Vara

Processo: 824-74.2008.811.0008 Código: 34568 Mandado: 63678

 Certifico que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço 

mencionado às 9h30min do dia 30/04/2018, porém não foi possível citar 

MARINETE SOCORRO DE ARAÚJO.

 Na região, final da Avenida Olacir de Moraes, conhecida por ZBM, obtive 

informações de alguns moradores que a citanda reside atualmente em 

Goiás, sem precisar endereço ou número de telefone para contato.

 Assim, devolvo a presente ordem à sua origem para posteriores 

decisões.

 O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 02/05/2018.

 FÁBIO JOSÉ FERNANDES LIMA

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44130 Nr: 356-42.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 2682-67.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão de fls. 103,

Certifico que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço 

mencionado (anexo Bar Pinheiros) e intimei IZABEL MOREIRA DE ALMEIDA 

SANTOS, às 10h50min do dia 27/04/2018.

Após a leitura do mandado, ciente ficou do inteiro teor, exarou sua nota e 

aceitou a contrafé.

Certifico ainda que parte requerida foi devidamente intimada IZABEL 

MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS, às 10h50min do dia 27/04/2018, para que 

apresenta-se nos autos bens passiveis de penhoras, e ate o presente 

momento não apresentou qualquer manifestação, assim decorreu seu 

prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136134 Nr: 2222-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136163 Nr: 2240-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 
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dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136208 Nr: 2276-70.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis. Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136211 Nr: 2279-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis. Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136240 Nr: 2292-24.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136186 Nr: 2259-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 
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136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136135 Nr: 2223-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136150 Nr: 2233-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136133 Nr: 2221-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136213 Nr: 2281-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 
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providências que entender cabíveis. Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136168 Nr: 2242-95.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136204 Nr: 2272-33.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136237 Nr: 2289-69.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136244 Nr: 2294-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136301 Nr: 2331-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DA CRUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136205 Nr: 2273-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136245 Nr: 2295-76.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas tais considerações, oficie-se a Primeira Vara desta Comarca para 

informar a respeito do presente decisum e da conexão entre os 

processos mencionados, a fim de que aquele Juízo delibere quanto à 

questão. Ademais, importa mencionar ainda, que o valor buscado a título 

indenizatório pelas aludidas partes, nos processos desta natureza já 

mencionados e, em conexão, totalizam um pedido de indenização 

equivalente a R$ 1.444.862,38 (um milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).No 

tocante aos indícios de cometimento de fraude, determino aos Doutos 

causídicos Felippe Bender Taques (OAB/MT nº 18.590), Leonardo 

Edelbluth (OAB/MT nº 23.177) e Jhonny Ricardo Tiem (OAB/MS nº 16.462), 

que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões e os 

motivos pelos quais as aludidas “coincidências” ocorreram na totalidade 

dos 34 processos mencionados, quais sejam, da Primeira vara códigos nº 

136210, 136212, 136132, 136131, 136148, 136203, 136207, 136206, 

136184, 136154, 136156, 136170, 136246, 136243, 136239, 136238, 

136236, e, Segunda vara códigos nº 136209, 136211, 136213, 136208, 

136135, 136134, 136133, 136204, 136205, 136186, 136150, 136163, 

136168, 136245, 136244, 136240 e 136237. Com as informações nos 

autos, ou transcorrido o prazo sem justificativa, oficie-se a ao Conselho 

de Ética e Disciplina da OAB, seção Cuiabá-MT, para que tome as 

providências que entender cabíveis.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, e as regularizações determinadas, certifique-se 

e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 4968-52.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84837 Nr: 5690-86.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 6931-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALBINE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 5687-34.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 5015-94.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMOND ROSA & SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118486 Nr: 7004-28.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZEFERINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50531 Nr: 5015-94.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMOND ROSA & SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118368 Nr: 6886-52.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ITORORÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118314 Nr: 6832-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118288 Nr: 6806-88.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA ELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42265 Nr: 4628-50.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJUTI MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41381 Nr: 4085-47.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO APRIGIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 41893 Nr: 4330-58.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 5258-09.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCK- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118322 Nr: 6840-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARDOSO CALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97999 Nr: 456-21.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gilda Felizardo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123926 Nr: 3171-65.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121576 Nr: 1755-62.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101440 Nr: 2538-25.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101729 Nr: 2733-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101246 Nr: 2399-73.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEY CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111550 Nr: 2627-14.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98019 Nr: 476-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA MARIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102248 Nr: 3047-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELINA APARECIDA MATHIAS BELLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101447 Nr: 2545-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MEIATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98000 Nr: 457-06.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERONITA MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 
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que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101407 Nr: 2506-20.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99624 Nr: 1412-37.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97264 Nr: 6205-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 4152-02.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2609-27.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIL APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101468 Nr: 2565-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121570 Nr: 1749-55.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDENIR DE JESUS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 2501-95.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUELINA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101738 Nr: 2742-69.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101457 Nr: 2555-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101399 Nr: 2499-28.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZE ROSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101243 Nr: 2396-21.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA MARIA LUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101441 Nr: 2539-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101632 Nr: 2664-75.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILAINE CARDOSO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101239 Nr: 2392-81.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE ARDAIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 3776-79.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSINETH GOMES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101455 Nr: 2553-91.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126030 Nr: 4197-98.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106549 Nr: 5835-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DA SILVA BONDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 4154-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZILEI ARDAIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 
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noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101692 Nr: 2699-35.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONETE ROHING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101622 Nr: 2654-31.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNAMAR SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 2304-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103549 Nr: 3824-38.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROSA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 2625-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY TATIANE VIDRAGO OENNING DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90649 Nr: 935-48.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALVES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:MT/17.757, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101627 Nr: 2659-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDER DA SILVA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99820 Nr: 1537-05.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Verissimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122397 Nr: 2266-60.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARTINS COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111557 Nr: 2634-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJA DA SILVA TALVANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101623 Nr: 2655-16.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121575 Nr: 1754-77.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILSON BARBOSA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111559 Nr: 2636-73.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DEZINHO DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102245 Nr: 3044-98.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIZELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101426 Nr: 2524-41.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PONTES ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122400 Nr: 2269-15.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103499 Nr: 3785-41.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE QUEIROZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 2739-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENI MARIA FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 2617-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101437 Nr: 2535-70.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISENOR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 
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que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98006 Nr: 463-13.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122399 Nr: 2268-30.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTODIO ARANHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106576 Nr: 5860-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FLORES FALANQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100722 Nr: 2089-67.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SANTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95145 Nr: 4615-41.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINERI SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122402 Nr: 2271-82.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSE BOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108886 Nr: 1083-88.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DECOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121577 Nr: 1756-47.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ABRÃO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101547 Nr: 2613-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ARDAIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101430 Nr: 2528-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94158 Nr: 3790-97.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA GARCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 3774-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121580 Nr: 1759-02.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAURA HOLPPERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101992 Nr: 2894-20.2015.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE VIANA DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101707 Nr: 2711-49.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA HELENA DE ARRUDA JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97469 Nr: 77-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 2662-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 2526-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97997 Nr: 454-51.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 98-27.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição 

Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida nos 

autos (39/44).Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade.Por força do disposto art. 496, inc. I, do Código de Processo 
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Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida 

ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta 

demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação/Reexame 

Necessário n. 42136/2009 – Classe CNJ – 1728 – Comarca de Várzea 

Grande, j. 17.8.2009. Rel. Des. Clarice Claudino da Silva).Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 98-27.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84597 Nr: 5603-33.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO ROSENO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 5517-04.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACIL VICENTE GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38866 Nr: 5109-13.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Mariano de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85597 Nr: 5981-86.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 5961-95.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 6894-29.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50685 Nr: 5096-43.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE PROFISSIONAIS DA EDUC. DE 

BARRA DO BUGRES - COOPERBUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).

Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 5710-19.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou Fé que, os autos encontra-se no Centro Judiciário, face 

MUTIRÃO FISCAL ( Termo de Parceria nº 009/18- NPMCSC).
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Certifico ainda, que a parte exequente, levou Carta de Solicitação ao 

Executado, para comparecimento em Sessão de Conciliação/Mediação, ao 

Mutirão Fiscal agendado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131632 Nr: 7470-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVPDSC, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Junho de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134261 Nr: 1091-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7.641-B, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os embargos para discussão, com efeito suspensivo, na forma 

da nova redação do artigo 919, §1º do NCPC, uma vez que o Juízo se 

encontra seguro por penhora, consoante consta na exordial do presente 

feito e nos autos da execução em apenso. Ademais, vislumbro que estão 

presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória 

de urgência, os quais encontram-se previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Embargante; 

este, face à possibilidade em resultar em danos maiores.

 Desse modo, determino a suspensão, em sua totalidade, da demanda 

executiva autuada sob o nº 1986-07.2008.811.0008 – Código 35912, nos 

termos do artigo 921, inciso II, do Estatuto de Ritos, até o julgamento dos 

presentes embargos.

Certifique-se nos autos principais a interposição dos Embargos, 

trasladando-se cópia desta decisão para os autos da execução em 

apenso.

 Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43751 Nr: 8-24.2010.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR A CERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM 

INFORMAÇÃO DE NÃO PROCURADO DE FLS. 03, NO PRAZO DE CINCO DE 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119943 Nr: 765-71.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE RODRIGUES BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA LOUREIRO CABRAL - 

OAB:21472/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Junho de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126066 Nr: 4219-59.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GOMES NETO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

GOMES, CINTIA FERNANDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA, MUNICÍPIO 

DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Junho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136824 Nr: 2674-17.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINY SILVA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROKASA - EB COMERCIO 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRE LUIS ROSSI - OAB:4.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR à Requerida, na pessoa de seu Representante Legal, que se 

abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito ou, caso este já tenha sido inserido, que seja realizada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a EXCLUSÃO do nome Requerente do referido banco 

de dados (SERASA, SPC e demais congêneres), sob pena de ser-lhe 

aplicada multa, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, em caso 

de descumprimento.Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Considerando 

a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, 

observando-se o disposto no artigo 334, do Código de Processo 

Civil.Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente demanda, para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que compareça perante este 

Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida solenidade. Anotando-se que, 

em não havendo conciliação o prazo para apresentação de contestação 
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fluirá a partir da data da aludida audiência.Intime-se, a parte requerente, 

para que compareça a solenidade aprazada. Deverá constar no mandado 

de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).Intimem-se, expedindo o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136391 Nr: 2395-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA IATAU CBD S/A-CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Junho de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130416 Nr: 6784-93.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE VITORIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR A CERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM 

ENDEREÇO MUDOU-SE DE FLS. 37, NO PRAZO DE CINCO DIAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132995 Nr: 293-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVARO JUNQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, 

INDEFIRO, pois, como leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

5°, inciso LXXIV, é garantida a assistência jurídica integral aos que 

comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios 

da justiça, o que não fez a parte requerente.

Registre-se que o valor discutido na presente actio estima-se no montante 

de R$ 16.660,00 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais), e embora o 

presente feito, seja patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, é notório 

que o autor é arrematante de leilão de gado, como vistos nos presentes 

autos, bem como possui registrado em seu nome veículos automotores, 

não havendo, portanto, causas que corroboram o fato de que o 

interessado não possua condições de arcar com as custas processuais.

Nesta esteia, cabe trazer a baila o seguinte julgado de Tribunais 

Superiores:

“RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o 

interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o 

conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 

137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 

19/02/2013 - Grifamos).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina vai além, 

reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira 

pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, 

considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

 “EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO 

EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS 

DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS 

JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura 

e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante em Vigor, 4ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 

1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de 

Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito 

Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , da 

Capital/Estreito - Grifamos).

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113727 Nr: 3929-78.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RUIZ CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA RIBEIRO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 47/48, cumpra-se na forma requerida.

 Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que até o presente 

momento não fora aportada aos autos recolhimento de ITCMD, razão pela 

qual, determino a intimação da inventariante para que no prazo de 30 

(trinta) dias apresente aos autos GIA de apuração do imposto, 

acompanhado da avaliação realizada pela autoridade fazendária, do 

demonstrativo de cálculo feito pela SEFAZ, comprovante de recolhimento 

de imposto sobre a transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e 

recursos financeiros.

 Cumpra-se.

 Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132685 Nr: 79-45.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO BALESTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHÁLID SAMI RODRIGUES 

IBRAHIM - OAB:7.633, LÉCIO GAVINHA LOPES JUNIOR - OAB:5.570, 

MAURO BORGES VERISSIMO - OAB:

 Autos: 79-45.2018.811.0008 - Código: 132685.

DESPACHO

Considerando que a testemunha Luiz Fernando Vieira Rodrigues 

compareceu no átrio deste fórum e informou que não estará nesta 

Comarca no dia 03/04/2018, data da audiência designada anteriormente 

neste feito, em virtude de encontrar-se em gozo de férias (fl.119), 

redesigna-se referida audiência para o dia 15 de maio de 2018 às 13h15, 

com comunicação à origem.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 27 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 36773 Nr: 3203-85.2008.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceolin Braga do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Intimação da defesa para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 38268 Nr: 646-91.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GAZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO JOSÉ SEIBERT 

FERNANDES DA SILVA - OAB:OAB/RO 6825, TELMA SANTOS DA CRUZ 

- OAB:RO-N. 3156

 Intimação da defesa para apresentar as alegações finais no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500423-71.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZINA DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500171-05.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PLANET MODAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI (EXECUTADO)

M.A. TOLEDO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO)

VITOR HERNANDES BALDASSI OAB - PR81851 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 14 de maio de 2018. Senhor(a) JOILSON 

FERREIRA DE CARVALHO, Av. Governador Carlos Bezerra, N. 652 - E, 

Bairro Ouro Verde II, na cidade de Nova Olímpia/MT. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 18/06/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000289-79.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOILSON FERREIRA DE 

CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES 

DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: OI S.A. e SPC BRASIL. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 14 de maio de 2018. Senhor(a) SONIA 

MARIA PEREIRA GARCIA, Rua Tiradentes, N. 333, Bairro Ouro Verde I, na 

cidade de Nova Olímpia/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 

Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000309-70.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SONIA MARIA PEREIRA GARCIA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

MT23411/O-O Parte Ré: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., 

PASSAGENS PROMO - BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 
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de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 14 de maio de 2018. Senhor(a) IVONETE 

PEDRO DA SILVA, Rua 30, nº 361 s ,Bairro Jardim das Oliveiras, Nova 

Olímpia-MT, CEP 78370-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000294-04.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 33.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVONETE PEDRO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

MT23411/O-O Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA CLAUDINO BARBOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 14 de maio de 2018. Senhor(a) ANIZIA 

CLAUDINO BARBOSA DA COSTA, Rua Estrada Rural s/nº, Vila Planalto, 

Porto Estrela/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 Hora: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000906-73.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANISIA CLAUDINO BARBOSA DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 14 de maio de 2018. Senhor(a) JOACIL 

FERREIRA DE AMORIM, Rua Miami, nº 15, Jardim Paraguai, CEP: 

78390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 

Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000911-95.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOACIL FERREIRA DE AMORIM 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

MT21282/O Parte Ré: VIVO S/A (TELEFONICA BRASIL S/A MOVEL). 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 14 de maio de 2018. Senhor(a) JOACIL 

FERREIRA DE AMORIM, Rua Miami, nº 15, Jardim Paraguai, CEP: 

78390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 

Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000911-95.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOACIL FERREIRA DE AMORIM 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

MT21282/O Parte Ré: VIVO S/A (TELEFONICA BRASIL S/A MOVEL) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 
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CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Citado e Intimado: Representante Legal de BANCO 

BRADESCO S.A., localizada no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Prédio Cinza, 

Vila Yara, fone (11) 3684-5122 , CEP 06029-900, Osasco/SP. Dados do 

processo: Processo: 1000294-04.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

33.500,00; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVONETE 

PEDRO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua Intimação para comparecer à audiência designada: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 18/06/2018 Hora: 13:40 , na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES no endereço ao final indicado e para o 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA 

NO SISTEMA PJe - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, in verbis: "Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e, via de consequência, 

determino a suspensão dos descontos dos valores debitados diretamente 

na conta da autora, referente na cobrança da anuidade de cartão de 

crédito, seguro de vida e cesta básica de serviços, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária 

pelo descumprimento, na qual, desde logo arbitro em R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) por dia de descumprimento, ate o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais". ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 14 de maio de 2018 Atenciosamente, 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 08/2018/DF

O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA 

DA LEI.

Considerando o ofício n.º 153/2018 – DPE/MT, de 11/05/2018 no qual 

informa o afastamento do Defensor Público desta Comarca para usufruto 

de férias no período de 14.05.2018 a 20.06.2018;

Considerando o disposto no item 1.12.3 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso – CNGCJ/MT, torna público, 

para ciência dos interessados, a abertura de processo de credenciamento 

de Advogados interessados no exercício de atividade de defensoria 

dativa.

O requerimento do cadastro deverá ser feito pelo próprio interessado, 

acompanhado dos seguintes dados e documentos, nos termos do item 

1.12.3.1 da CNGCJ/MT:

I - a sua qualificação e o número da inscrição na Ordem dos Advogados 

do Brasil;

II - o endereço do escritório onde recebe intimações;

 III - certidão da Seccional da OAB atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional;

IV - a área de atuação, destacando sua especialidade.

O cadastramento será feito gratuitamente entre os dias 16 a 25 de maio de 

2018, na sede do Fórum Local, sendo dispensada a apresentação 

imediata do documento constante no item III quando do recebimento do 

requerimento.

Deferida a inscrição, aquele que não apresentou a documentação 

necessária deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias.

Os deveres, garantias e vantagens da advocacia dativa encontram-se 

dispostos na seção 12 da CNGCJ/MT.

Os advogados credenciados serão remunerados por arbitramento de 

honorários pelo Juízo nomeante, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, utilizando-se como parâmetro a tabela de honorários estabelecida 

pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no local de costume e publicado na forma da Lei, bem como encaminhado 

à OAB/MT e órgãos de imprensa local.

 Campo Novo do Parecis – MT, 14 de maio de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88855 Nr: 1150-87.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEDSON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 88855

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.44/48), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/09/2018, às 14hrs30in (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.
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8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90110 Nr: 1847-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA, 

ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 90110

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.53), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/09/2018, às 15 horas (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89693 Nr: 1608-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 89693

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.52/53), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/09/2018, às 15hrs30min (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de Maio de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90871 Nr: 4380-11.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO FRANÇA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 90871

Vistos etc...

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.96/97), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/06/2018, às 15 horas (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 
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e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88040 Nr: 668-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RAMOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 88040

Vistos etc...

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fl.36), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/06/2018, às 16horas (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92043 Nr: 3002-49.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEDSON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº. 81059

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls.67/68), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão 

na fase eminentemente probatória.

2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/08/2018, às 16Hrs30min (horário de Cuiabá/MT).

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 6. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28738 Nr: 2162-54.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA TURRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28738

 Vistos.

À fl.176, o douto causídico pleiteou a expedição de alvará concernente 

levantamento do RPV devidas à parte autora em seu nome.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de fl. 07, possui 

cláusula outorgando poderes para receber valores e dar quitação.

 Desse modo, DEFIRO os pedidos de fl. 176, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos referidos valores.

Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37592 Nr: 945-68.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HELOIZIO OLIVEIRA SILVA, para devolução dos 

autos nº 945-68.2011.811.0050, Protocolo 37592, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 187-21.2013.811.0050

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA 
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COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HELOIZIO OLIVEIRA SILVA, para devolução dos 

autos nº 187-21.2013.811.0050, Protocolo 62229, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36605 Nr: 3395-18.2010.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO, ODENIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181/B, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.950/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 201, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85141 Nr: 3803-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRE BETT SILVA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 54, subscrita pelo Sr. Oficia de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62582 Nr: 557-97.2013.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE MEDICINA LEGAL - 

DIVISÃO DE PSIQUIATRIA FORENCE DO IML CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HELOIZIO OLIVEIRA SILVA, para devolução dos 

autos nº 557-97.2013.811.0050, Protocolo 62582, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79196 Nr: 383-83.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 100/106, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22889 Nr: 3146-09.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIOGO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - OAB:8217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 74/76, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 321-53.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI VERGISDES HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B

 Código nº 33557

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 167-40.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EVAGELISTA MOVEIS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO EVAGELISTA MOVEIS -ME, 

CNPJ: 04952492000176. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de ANTONIO 

EVAGELISTA MOVEIS -ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 18/2006.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/01/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 396,40

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7435 Nr: 615-86.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS DE MATOS. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES, FACE 

O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de abril de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76966 Nr: 3339-09.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PAULO 

CESAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

CNPJ: 00963257000734 e atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

CESAR FERREIRA, Cpf: 50217771653, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE 

APELAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc.Compulsando os autos, 

verifico que o feito encontra-se em ordem.Cumpra-se a ordem de serviço 

determinada pelo ilustre Gestora.Em seguida, tome a escrivã as medidas 

necessárias para o prosseguimento da demanda e/ou, sendo o caso, 

voltem-me os autos conclusos para decisão em gabinete.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de abril de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 3347-20.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO SOUZA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 221-30.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIANE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85690 Nr: 4200-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35898 Nr: 2687-65.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGL, LEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 379 de 744



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostado 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 1053-58.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostado 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 2938-10.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89174 Nr: 1296-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TIARAJU LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90970 Nr: 2399-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94554 Nr: 4511-15.2017.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VANILSON ORNELAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 427-44.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95492 Nr: 5004-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - OAB:

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial, determino a progressão do 

reeducando GIVANILDO SALES DA SILVA ao regime semiaberto, devendo 
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cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o 

descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato 

considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I - Permanecer em sua residência, 

localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 

20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga;II - Sair 

para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;III - Não se ausentar 

da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização judicial;IV - 

Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada 

mês;V - Não portar quaisquer tipos de armas;VI - Não frequentar lugares 

com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou 

festas, salvo religiosas;VII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas 

ou arruaças;VIII - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar 

drogas proibidas.Para tanto, DESIGNO audiência admonitória para fixação 

das condições impostas ao regime semiaberto para o dia 15 de maio de 

2018, às 17h00min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo, 

devendo o reeducando comparecer, munido de documento pessoal e 

acompanhado de seu advogado.Deverá o(a) Oficial(a) de Justiça 

cientificar o recuperando no ato do cumprimento do alvará de soltura que 

o réu deverá comparecer na audiência ora designada, sob pena de 

ser-lhe decretada sua prisão.Outrossim, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

certificar qual endereço o recuperando poderá ser encontrado, inclusive, 

contato telefônico (se houver).[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93803 Nr: 4059-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BERNARDES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial, determino a progressão do 

reeducando THIAGO BERNARDO REIS ao regime semiaberto, devendo 

cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o 

descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato 

considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I - Permanecer em sua residência, 

localizada em Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 

20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga;II - Sair 

para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;III - Não se ausentar 

da comarca de Campo Novo do Parecis, sem autorização judicial;IV - 

Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada 

mês;V - Não portar quaisquer tipos de armas;VI - Não frequentar lugares 

com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou 

festas, salvo religiosas;VII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas 

ou arruaças;VIII - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar 

drogas proibidas.Para tanto, DESIGNO audiência admonitória para fixação 

das condições impostas ao regime semiaberto para o dia 15 de maio de 

2018, às 17h15min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo, 

devendo o reeducando comparecer, munido de documento pessoal e 

acompanhado de seu advogado.Deverá o(a) Oficial(a) de Justiça 

cientificar o recuperando no ato do cumprimento do alvará de soltura que 

o réu deverá comparecer na audiência ora designada, sob pena de 

ser-lhe decretada sua prisão.Outrossim, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

certificar qual endereço o recuperando poderá ser encontrado, inclusive, 

contato telefônico (se houver).Expeça-se o competente Alvará de Soltura 

em favor do reeducando, acima qualificado, devendo ser posto em 

liberdade salvo se por outro motivo não puder ser solto.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16706 Nr: 461-63.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MACHADO DOS SANTOS, MÁRCIA 

CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA 

JUNIOR, MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DEL GROSSI - 

OAB:7884-B/MS

 Vistos.

Previamente a analise da petição de fls. 202, INTIME-SE a parte exequente, 

por meio de seu patrono, via DJE, para que se manifeste acerca das 

exceções de pré-executividade apresentadas, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de maio de 2.018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38534 Nr: 1888-85.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010369-22.2016.8.11.0050 Nome: ENIO LUIZ MILANI Endereço: Rua DAS 

GARÇAS, S/N, QUADRA 37, LOTE 05 B, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Avenida RIO GRANDE DO SUL, 493, NE, CENTRO, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: , 856, LOTE 04, JARDIM CECI, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04072-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 14 de Maio 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000438-80.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 14 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-14.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000423-14.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 14 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SIMONE ESGANZELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBINSKI (REQUERIDO)

LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000232-66.2017.8.11.0050 Nome: VANUZA SIMONE ESGANZELA 

Endereço: TRAVESSA M, 175 NW, 65-3382-2773 / 65-99641-9512, 

JARDIM OLENKA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: RICARDO UBINSKI Endereço: NOSSA SENHORA APARECIDA, 897 

NE, 65-99916-1399, RUA CUIABA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES Endereço: Rua RUA 

PAVAO, 1213 NW, 65-99992-8136, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 14 de Maio de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. BALDO GASPAR - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE , 14 de 

maio de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento, tendo em vista que a 

diligência deve ser efetuada em zona rural. Processo: 

1000447-05.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 22.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: J. P. BALDO GASPAR - ME OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, S/N, JARDIM CAMPO RELA CX 

POSTAL 121, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192418

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34866 Nr: 1405-52.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Luis Schoffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320B/MT, Taísa Esteves Matsubarra Sanches - OAB:11.360 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1405-52.2011.811.0051 - 34866

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso, devidamente qualificado, em face de 

Edemar Luis Schoffen, igualmente qualificado, na qual, por meio de 

acordo, se conseguiu a satisfação integral do débito executado.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

Por consequência, EXPEÇA-SE o necessário para a transferência dos 

valores bloqueados em favor do Exequente, para conta indicada na p. 52.

CONDENO o Executado ao pagamento de custas finais e dos honorários 

sucumbenciais, estes arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 07 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116937 Nr: 5808-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Textil Ltda, SAFRA CORRETORA DE 

CEREAIS LTDA., Rafael Rodrigues de Godoi, Milton Leal Gumiero, Tatiane 

Nogueira Gumiero Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

RAÇÕES LTDA –ME, W. A. LEMOS, WELLINTON P. M. SOUZA, RAWANNY 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 382 de 744



PEREIRA SALES, JOSÉ LAMARK BOSSE, EVERTON TEXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Boque da Silva - 

OAB:13386

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102581 Nr: 283-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Zanzarni Cimadom, Antonio Francisco Cimadon, 

Olavo Cimadom, Leonice de Fátima Gonsalves Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelino Tavares Junior - 

OAB:3633/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Akio Kayano - 

OAB:8884/MS, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, Getúlio 

Gideão Miglioli Bauermeister - OAB:10929/MS

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 2598-15.2005.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. Tibourski Andreis Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryhélvia Amaral Pinheiro 

de Paula - OAB:6285, Nelson José Gasparelo - OAB:2693/MT, 

Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91260 Nr: 1132-34.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucinei Garcia da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 3949-08.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82789 Nr: 2421-36.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79451 Nr: 4229-13.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Lira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74255 Nr: 3242-11.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Garcia Maciel Transportes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/ MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31485 Nr: 1596-34.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Gomes Figueiredo, Leonildes Fiori Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tagliari Marquetti, Francisca dos Anjos 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Thiesen - OAB:39.019/PR, 

Leandro Ricardo Zeni - OAB:29479/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves de Oliveira 

Júnior - OAB:6.949/MT, luis carlos de carvalho dores - OAB:12724

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14294 Nr: 222-22.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. Tibourski Andreis Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryhélvia Amaral Pinheiro 

de Paula - OAB:6285, Nelson José Gasparelo - OAB:2693/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno 

dos autos do E. Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 1415-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Hosana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.440/MG

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil, tendo em vista que a publicação anterior 

não sai para o advogado com poderes para receber as intimações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 2164-40.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Damasceno de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Autos n° 2164-40.2016.811.0051 - 109234

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 13:30 de Mato Grosso, oportunidade em 

que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127863 Nr: 4671-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4671-37.2017.811.0051 - 127863

Revisional

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário na qual o Requerente 

desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138488 Nr: 10047-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná, Municipio de 

Icaraima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Gabiato, Carlos Gonçalves 

Muniz, Edilson Zandonadi, Cooperativa Agroindustrial Mista de Icaraima 

Ltda, Farinha Cobrinco Ltda, Dirceu Nadal Sanson Junior, Jair Gonçalves, 

Laercio Fernandes, Paulo Braz de Araujo, Giovane Boscaratto de Almeida, 

Lazaro Ereno Spontoni, Jair Gomes Ferreira, Farinha Icaraima Ltda, Paulo 

Valles Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro da Silva - 

OAB:37.142/PR

 Vistos etc.

Dada a impossibilidade justificada de comparecimento do ilustre Promotor 

de Justiça na audiência anteriormente designada, REDESIGNO a referida 

audiência para o dia 22 de maio de 2018, às 17:30 horas de Mato Grosso.

CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100461 Nr: 4165-32.2015.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Waldir Ferreira Graia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrogildo Ferreira Graia - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4165-32.2015.811.0051 - 100461

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de interesses de incapazes, INTIMEM-SE os 

Herdeiros para que, apresentem as últimas declarações, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CONSIGNE-SE que os herdeiros poderão, caso haja possibilidade, 

requerer a conversão deste inventário em arrolamento, desde que, 

evidentemente, haja concordância em relação à partilha de bens.

Nessa última hipótese, caberá aos Herdeiros firmar o plano de partilha, por 

escritura pública. Alternativamente, os Herdeiros poderão firmar termo em 

cartório.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137874 Nr: 9746-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cézar Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Teodoro de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9746-57.2017.811.0051 - 137874

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

Embora tenha sido determinado o processamento do feito, nota-se 

especial circunstância merecedora de imediata correção. Já no despacho 

inicial se consignou ao Inventariante que deveria adequar o valor da 

causa. No entanto, mesmo intimado, permaneceu inerte e o feito mereceu 

prosseguimento.

Dessa forma, chamo o feito à ordem para corrigir o vício apontado.

Para tanto, INTIME-SE o Inventariante, pessoalmente, se necessário for, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o valor da causa, bem 

como recolha as custas complementares, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110384 Nr: 2587-97.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Martins dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a concessão, de imediato, da aposentadoria 

por invalidez, condenando o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data da citação, em 

13 de outubro de 2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de 

uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, em dez dias após o trânsito em julgado da 

sentença, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com 

renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo.Para fins de cálculo da renda mensal inicial do 

benefício concedido, deverá o Requerido considerar o período de agosto 

de 2002 até 13 de outubro de 2016, como laborado na condição de 

segurado especial rurícola, a considerar o salário de benefício em um 

salário mínimo no período.Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por 

meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado no 

Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e 

da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de maio 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135533 Nr: 8556-59.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Beltrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 8556-59.2017.811.0051 - 135533

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

A fim de fazer frente à perícia solicitada, NOMEIO a pessoa jurídica REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, devidamente cadastrada no 

Banco de Peritos instituído pelo Tribunal de Justiça deste Estado (ficha 

anexa), para que, por preposto seu, realize a perícia requerida pelas 

Partes, independentemente de compromisso.

Nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ, FIXO como honorários 

periciais o equivalente a R$ 700,00, a serem suportados pelo Estado de 

Mato grosso.

INTIME-SE o Perito para que, em aceitando o encargo, solicite o necessário 

à efetivação da perícia.

 Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistente técnico, caso achem necessário.

Em seguida, INTIME-SE o Sr. Perito, a fim de que realize o exame 

necessário, indicando nos autos a data correspondente.

Após a juntada do referido laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda nessa 

hipótese, EXPEÇA-SE ao necessário para pagamento dos trabalhos.

Por fim, INTIMEM-SE as Partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116987 Nr: 5834-86.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria Piasecki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos n° 5834-86.2016.811.0051 - 116987

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido para autorizar a imediata transferência do valor 

depositado, a conta corrente especificada.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135252 Nr: 8447-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noelson Carlos Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:16.020/MT

 Vistos etc.

Dada a impossibilidade justificada de comparecimento do ilustre Promotor 

de Justiça na audiência anteriormente designada, REDESIGNO a referida 
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audiência para o dia 22 de maio de 2018, às 18:00 horas de Mato Grosso.

CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29322 Nr: 3422-32.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Carlos Pereira, Jose Carlos Pereira, 

Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR GONCALVES DE AQUINO - 

OAB:116353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Homero Stabeline Minhoto - OAB:26.346/SP, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116.353/SP, Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e as partes 

executadas nada manifestara, razão pela qual, nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos para intimação da parte Exequente, 

no prazo de 10 (dez)dias, indicar bens disponíveis dos Executados, sob 

pena de possível suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139975 Nr: 323-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Dauto Marques, Nicole Dauto Marquese, 

Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Falchetti Boverio - 

OAB:7.257/MS, Diolino Rodrigues de Souza Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/MT, Manoel Antônio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos etc.

Dada a impossibilidade justificada de comparecimento do ilustre Promotor 

de Justiça na audiência anteriormente designada, REDESIGNO a referida 

audiência para o dia 22 de maio de 2018, às 18:30 horas de Mato Grosso.

CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117357 Nr: 6019-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Gomes de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108445 Nr: 1972-10.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaci Casola Benetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref. 44, no prazo legal. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135371 Nr: 8494-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autpra para impugnar a contestação, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136728 Nr: 9151-58.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Luiz Zandavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autpra para impugnar a contestação, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 3455-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, 

Wellington de Araújo Castro, Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, 

Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero, Mara Rúbia Felito, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO ME, ROMERO AGRICOLA ME, Banco 

Bradesco S/A, Tobiano Agropecuária Ltda, Cooperativa dos 

Cotonicultores de Campo Verde, Rosangela Aparecida Correia, Banco 

Rabobank International Brasil S/A, Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, 

Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - Cooperverde, Banco de 

Lage Landen Brasil S/A, Scania Banco S/A, Agricola Roque Ltda, 

Guimarães Agricola Ltda, CCAB AGRO S.A., Ancora Suporte Agricola 

Ltda, COOPERPLUMA, CONTABILIDADE EXATA, Tocantins Refrigerantes 

S/A, Miguel Humberto Librelotto, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Bayer S/A, 

Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. Do Vale do São 

Lourenço-Sicredi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, Eduardo 

Alves Marçal - OAB:13311/MT, Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406/BA, Karina Ribeiro Novaes - OAB:197105, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15280, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:SP/98.709, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990, Sadi 

Bonatto - OAB:10011/PR, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios de refs. 113 e 

114 para o fim de ordenar a RETIFICAÇÃO e REPUBLICAÇÃO do edital de 

ref. 90.Outrossim, em razão das objeções já apresentadas nos autos 

(refs. 102, 107, 112, 115, 117, 121, 122, 123, 124 e 125), cumpre decidir 

acerca da assembleia geral de credores, desde já esclarecendo que a 

ausência de consolidação definitiva do Quadro Geral de Credores não 

obsta a análise do plano de recuperação judicial apresentado, (...)Sendo 
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assim, CONVOCO Assembleia Geral de Credores para deliberarem sobre 

o plano de recuperação para o dia 22.08.2018 às 09h00min e, em segunda 

convocação para o dia 29.08.2018 às 09h00min, em local a ser indicado 

pelo Administrador Judicial.EXPEÇA-SE edital para conhecimento dos 

credores e terceiros interessados, observando o disposto no art. 36 e 

seguintes da Lei nº 11.101/2005.INTIME-SE a recuperanda para, em 10 

(dez), fornecer os dados para a confecção do edital de convocação dos 

credores para a assembleia, por meio eletrônico, bem como informar o 

endereço de e-mail para o envio do edital para ser publicado em jornais de 

grande circulação. Deverá, ainda, comprovar nos autos a publicação do 

referido edital no prazo de 15 (quinze) dias antes da data da realização da 

assembleia, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005.Sem prejuízo, 

publique-se o referido edital no DJE.Por fim, CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público sobre a data e local da assembleia ora designada.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 14 de maio de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143361 Nr: 1935-12.2018.811.0051

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliany Freitas Dal Bianco, Cleodomar Lorenci Dal 

Bianco

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idivania Antunes Moreira - 

OAB:SC/36210, Silvana Beckhauser - OAB:SC/32287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os requerentes, na pessoa de suas procuradoras, para 

acostarem aos autos o comprovante do recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do 

NCPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127458 Nr: 4489-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO a parte embargada para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref. 15, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31789 Nr: 1902-03.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto, Umberto João Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Damo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arcides de David - 

OAB:9821/SC

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud 

juntado à fl. 228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133634 Nr: 7683-59.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Barbosa Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 29 de maio de 2018 às 16h30min. ESTABELEÇO o prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, no número 

máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena de preclusão. ADVIRTO 

que a inquirição de testemunhas em quantidade superior somente será 

admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e 

se necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 

do NCPC. Se houverem testemunhas residentes fora da Comarca, 

DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para 

prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão, consignando-se as 

advertências legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 

09 de maio de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135685 Nr: 8620-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Merotto Marcolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) FIXO como ponto controvertido a) a comprovação do exercício de 

atividade especial na função de enfermeira pelo período de 02/06/97 a 

31/12/97; 12/01/98 a 17/09/2006; 18/09/2006 a 09/02/2009; e, 20/07/2009, 

de modo habitual e permanente, às condições especiais potencialmente 

prejudiciais à saúde ou à integridade física; b) o tempo de contribuição no 

referido cargo; c) o preenchimento da carência pela soma das atividades 

urbana, especial e rural; e d) a possibilidade de conversão do tempo 

especial para comum após 28/05/1998.A fim de elucidar as questões 

controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na 

inquirição de testemunhas.Por consequência, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 2018 às 17h00min.FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houverem testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confissão, consignando-se as advertências legais.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 14 de maio de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146353 Nr: 3172-81.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico, Prossegur Brasil S/A Transportadora 

de Valores e Segurança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Andrade Basílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Autos n° 3172-81.2018.811.0051 (146353)

Carta Precatória

Despacho.
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Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para inquirição da testemunha ALEX ANDRADE 

BASÍLIO para realizar-se no dia 14 de maio de 2018, às 16h40min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

 Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, 

caso necessário, por se tratar de feito com réu preso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de maio de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-71.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROKASA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE RODRIGUES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIDIANE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-71.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA BERTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROKASA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE RODRIGUES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIDIANE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-61.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-17.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-17.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 
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procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 26/06/2018 Hora: 16:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000478-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITO PINHEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 26/06/2018 Hora: 16:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 02/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANASSES FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 02/07/2018 Hora: 09:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEHERBERTY PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 02/07/2018 Hora: 09:40hs , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO DA SILVA BUARQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 02/07/2018 Hora: 10:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 02/07/2018 Hora: 10:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 3383-23.2017.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK, MILTON MATOS PEREIRA, 

JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA, ADELAR CONCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 TERMO DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO E/OU CONCILIAÇÃO

SOLICITAÇÃO Nº 138828

 PROCESSO ORIUNDO DA 1ª VARA SOB Nº 3383-23.2017.8.11.0029 – ID 

64234

SOLICITANTE(S): Eva Maria Godoi

SOLICITADO(A,S): Augusto Dunck

DATA E HORÁRIO: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, 12h30min.(MT)

PRESENTES

SOLICITANTE(S): Eva Maria Godoi, portador do RG nº 1154604-2 SSP/MT 

e CPF nº 495.664.581-34, fone: (66) 99673-5901.

DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Leonardo Frederico Lopes

CONCILIADORA: Isadora Maria de Souza Brito.

OCORRÊNCIAS

No dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2018, às 12h30min.(MT), nesta 

cidade e Comarca de Canarana/MT, na sala de Mediação/Conciliação, sob 

a determinação, orientação e supervisão do MM. Juiz de Direito Dr. Darwin 

de Souza Pontes, tendo comparecido a parte solicitante, acompanhada do 
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Defensor Público e ausente o solicitado.

Tendo em vista a ausência justificada da parte solicitada, conforme 

petição de fl. 39/42, esta sessão restou prejudicada.

Indagada a parte solicitante para reagendar a sessão, esta manifestou 

interesse.

Assim, levando em consideração, a possibilidade de transação entre as 

partes, e atendendo ao requerimento da parte solicitante, foi reagendada a 

sessão para o dia 26 de abril de 2018 às 12h30min.(MT), pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, bem como possibilitará as partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses.

A parte solicitante sai devidamente ciente, convidada e comprometida a 

comparecer à sessão na data acima mencionada.

Dessa forma, segue o presente feito ao juízo de origem para ulteriores 

deliberações.

DELIBERAÇÕES

Nada mais havendo a consignar às 13h00min.(MT), foi encerrada a 

Sessão de Conciliação e lavrado o presente termo, que vai assinado.

Isadora Maria de Souza Brito

Conciliadora

Eva Maria Godoi

Solicitante

 Dr. Leonardo Frederico Lopes

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 3383-23.2017.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK, MILTON MATOS PEREIRA, 

JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA, ADELAR CONCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 TERMO DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO E/OU CONCILIAÇÃO

SOLICITAÇÃO Nº 138828

 PROCESSO ORIUNDO DA 1ª VARA SOB Nº 3383-23.2017.8.11.0029 – ID 

64234

SOLICITANTE(S): Eva Maria Godoi

SOLICITADO(A,S): Augusto Dunck

DATA E HORÁRIO: terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, 12h30min.(MT)

PRESENTES

SOLICITANTE(S): Eva Maria Godoi, portador do RG nº 1154604-2 SSP/MT 

e CPF nº 495.664.581-34, fone: (66) 99673-5901.

DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Leonardo Frederico Lopes

CONCILIADORA: Isadora Maria de Souza Brito.

OCORRÊNCIAS

No dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2018, às 12h30min.(MT), nesta 

cidade e Comarca de Canarana/MT, na sala de Mediação/Conciliação, sob 

a determinação, orientação e supervisão do MM. Juiz de Direito Dr. Darwin 

de Souza Pontes, tendo comparecido a parte solicitante, acompanhada do 

Defensor Público e ausente o solicitado.

Tendo em vista a ausência justificada da parte solicitada, conforme 

petição de fl. 39/42, esta sessão restou prejudicada.

Indagada a parte solicitante para reagendar a sessão, esta manifestou 

interesse.

Assim, levando em consideração, a possibilidade de transação entre as 

partes, e atendendo ao requerimento da parte solicitante, foi reagendada a 

sessão para o dia 26 de abril de 2018 às 12h30min.(MT), pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, bem como possibilitará as partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses.

A parte solicitante sai devidamente ciente, convidada e comprometida a 

comparecer à sessão na data acima mencionada.

Dessa forma, segue o presente feito ao juízo de origem para ulteriores 

deliberações.

DELIBERAÇÕES

Nada mais havendo a consignar às 13h00min.(MT), foi encerrada a 

Sessão de Conciliação e lavrado o presente termo, que vai assinado.

Isadora Maria de Souza Brito

Conciliadora

Eva Maria Godoi

Solicitante

 Dr. Leonardo Frederico Lopes

Defensor Público

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27847 Nr: 1719-64.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos,

1. Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nos autos da presente ação de execução, por 

Banco Bradesco S.A. e, Neldo Egon Weirich e Eni Scheep Weirich, por 

consequência, declaro a extinção do presente feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, "b" do Novo Código de Processo 

Civil.

2. Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, determino o 

cancelamento do leilão designado para o dia 04 de junho de 2018.

3. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

4. P. I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-64.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERRAZ DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010060-64.2016.8.11.0029; Valor causa: R$ 6.242,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELSO ALVES MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: MAURO 

FERRAZ DE LIMA Vistos, etc. Defiro o pedido de prazo. Manifeste-se 

independente de intimação. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 03 

de maio de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 1536-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITIANE BOTELHO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104262 Nr: 1538-34.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERGINIA CORREA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104030 Nr: 1445-71.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96390 Nr: 4174-07.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cezarino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 1455-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marialva Antônia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 1659-62.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87243 Nr: 4344-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA LUIZ F EPAMINONDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal , 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87179 Nr: 4283-55.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Reis Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição retro com pedido de parcelamento da dívida, pelo réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87316 Nr: 4416-97.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOMLOG IMPORTCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA LUISA DA SILVA - 

OAB:SC32302, MELISE CEZIMBRA MELLO - OAB:SC 29415-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para cumprir corretamente o 

impulsionamento ref. 31, vez que a intimação se tratava de manifestação 

sobre a petição do executado ref. 30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79813 Nr: 1101-61.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilei Pinheiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Macedo Rodrigues, Banco do Brasil 

S/A, Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, Leandro De Souza Bonfim - OAB:19.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373, Jucélia Basílio 

da Silva - OAB:22184/GO, Louise Rainer Pereira Gionedis - 
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OAB:16.691/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca das correspondências devolvidas nos autos, em que não houve 

citação do embargado Wirys.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103893 Nr: 1404-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78813 Nr: 673-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON DIAS DA MOTTA , IONNE DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:18736, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149, GIOVANE MOISES 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:9647/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, sob pena de devolução da carta precatória, no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102846 Nr: 920-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FÁTIMA MARTINS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os devidos fins que, não foi possível cumprir a 

determinação nos autos, tendo em vista que não consta nos autos 

endereço do requerido, bem como verifica-se na inicial que a requerente 

não sabe informar o endereço do requerido, inclusive não mantem contato 

com o mesmo a aproximadamente 10 anos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104072 Nr: 1464-77.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Teles de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94671 Nr: 3249-11.2017.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTIMO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Albonete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100084 Nr: 5878-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalina Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 2315-34.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 918-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Salzedas Crivelente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, Rafael Furtado Ayres - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 38963 Nr: 1435-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiles Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12.434, Duílio Piato Júnior - OAB:3.719-MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Maria 

Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:OAB/MT 10.192, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:13909-B, 

Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - OAB:OAB/PR 18.294, Péricles 

Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294 - SP, Stella Haidar Arbid 

Zucato - OAB:10.931A, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:MT 

20739-A, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 ....DA DEVOLUÇÃO DA CARTA DEVIDAMENTE CUMPRIDA.Finalizando, 

decorrido o prazo eventuais pedidos posteriores são extemporâneos, bem 

como o objeto da missiva foi cumprida na forma do art. 903 do 

CPC.Intimem-se as partes.Comprovado o pagamento do ITBI no juízo 

deprecante, de rigor a expedição, “incontinenti”, do mandado de imissão 

na posse por aquele órgão.Após 13 anos, com base nos arts. 4 e 5 do 

Código de Processo Civil, devolva-se imediatamente a presente missiva ao 

juízo deprecante, com as nossas homenagens, procedendo-se as baixas 

e anotações necessárias.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33974 Nr: 2818-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermelindo Simião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 174, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2027-81.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanildes Ferreira de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 84, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20381 Nr: 1043-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugolino de Siqueira Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 142, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 722 Nr: 112-51.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Beneti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Médica de Mato Grosso, Gilmar 

Francisco Milan, Air Praeiro Alves, Marilda Marques Silva Milan, Ronaldo 

Rascher, Luiza Helena Lopes Rascher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Air Praeiro Alves - OAB:4387, 

João Batista Beneti - OAB:3065/MT, JOSÉ ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:MT 19462, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - 

OAB:18555

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, bem como para manifestar acerca da penhora 

parcial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18647 Nr: 1310-45.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Sousa - 

OAB:4499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Aparecido de Oliveira 

- OAB:7549/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, sob pena de extinção do feito, diante da quitação 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30064 Nr: 295-70.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiles Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 110/111, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 36-02.2014.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda de Deus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 1482-16.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanildes Ferreira de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 127, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 2279-16.2014.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Percília 

Benedita Siqueira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venancio da Guia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a 

advogada da curadora da interditada, para retirar o alvará de autorização.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67841 Nr: 3168-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 Certifico que, tendo em vista a manifestação da defensoria pública, 

juntada em 06/11/2017, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(s) advogado(s) da parte requerida pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, 

especificando as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 1176-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, Engemétrica Construção e Comércio Ltda ME, Cleudson Luiz 

Fernandes, Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos acerca da 

intimação negativa do requerido Denio Peixoto Ribeiro, conforme Certidão 

do Oficial de Justiça, juntada aos autos em 27/09/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102786 Nr: 877-55.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DA SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS –LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de julho de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 325-27.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelis F. Lechener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas 

que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101177 Nr: 87-71.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Tur Dalla Nora
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir João Dalla Nora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 10 DIAS

Primeira Praça: Dia 14/06/2018, às 10:00 horas. Segunda Praça: Dia 

14/06/2018, às 13:00 horas.

Valor do Débito: 163.562,16 (Cento e sessenta e tres mil e quinhentos e 

sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço Leilão Modalidade 

Eletrônico

Descrição do(s) Bem(ns): 01 (um) Veículo marca Ford, modelo F-1000 SS, 

ano de fabricação e modelo 1992/1993, placas LYH-1303, com várias 

avarias decorrentes do prolongado uso, parachoque dianteiro e traseiro 

com sinais de funilaria lataria com riscos e amassados, portas com 

dificuldades na abertura e fechamento, acabamento interior arrancado e 

com a fiação elétrica exposta, motor desgastado com sinais de 

manutenção mecânica, um farol dianteiro e ambos faróis traseiros 

quebrados, caçamba deteriorada.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Comunidade Paraíso Manso, 

localizado na Zona Rural de Chapada dos Guimarães/MT.

Valor Total da Avaliação: 18.000,00 (Dezoito mil reais)

Ônus, recurso ou causa pendente: não informado

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elieth Conceição de 

Melo Barbosa, digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de maio de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 4155-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Heinz Winter, Vilmar Giachini, Marilene 

Winter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O BANCO DO BRASIL S/A propôs a presente ação de execução em 

desfavor de VILMAR GIACHINI, ANTÔNIO HEINZ WINTER e MARILENE 

WINTER, pelos fundamentos expostos na inicial.

 Em 29.11.2017, as partes peticionaram informando a celebração de 

acordo e requerendo a sua homologação, bem como a suspensão do 

processo até a liquidação integral da dívida.

É breve o relatório.

Decido.

DISPOSITIVO.

Desta feita, homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes nestes autos.

 Por conseguinte, nos termos do artigo 313, II, c/c 922, ambos do CPC, 

suspendo o presente feito até o vencimento da última parcela do acordo 

entabulado (20.4.2025).

No tocante ao pedido de expedição de ofício para registro de penhora, 

INDEFIRO, uma vez ser tal obrigação das partes, não havendo sequer 

demonstração da impossibilidade de fazê-lo, tampouco há no instrumento 

de acordo menção objetiva ao bem sobre o qual recairia a referida 

garantia.

 Decorrido os prazos acima assinalados, com ou sem manifestação, 

proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição (arquivo provisório), devendo o feito 

permanecer no arquivo durante o período suspensivo.

Transcorrido o prazo, intime a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

cientificando-a de que, no caso de silêncio, o que deverá ser certificado, 

será presumida a quitação e extinta a execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84998 Nr: 3314-40.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Francisco Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a substituição das cópia dos documentos pessoais do falecido, 

conforme requerido pelo INSS, sob pena de extinção do feito.

 II. Após, intime-se o INSS para que manifeste em prazo idêntico.

 III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 2442-25.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina de Moraes Ferreira, Nilson de Moraes Ferreira, 

Cirlando de Moraes Ferreira, Devair de Moraes Ferreira, carolina Maria 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Williamson Mora, Flavio Garcia de 

Souza Junior, Carlos Alberto Polato, Fazenda Relu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Daniel - 

OAB:9173/B

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, DEFIRO o pedido de denunciação da lide com relação à 

empresa Alianz Seguros S/A.

 II. Proceda-se, portanto, a citação da parte denunciada, no endereço 

apontado nos autos, para que, no prazo legal, e querendo, conteste a 

demanda, na forma e no prazo estabelecido no artigo 131 do CPC. Deverá 

a parte requerida providenciar os dados necessários à realização do ato 

citatório, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Se a denunciada apresentar contestação, o processo seguirá tendo em 

litisconsórcio passivo o denunciante e denunciado, devendo ser 

realizadas as respectivas adequações no sistema Apolo. Sendo revel, 

poderá o denunciante deixar de prosseguir com sua defesa, restringindo 
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sua atuação à ação regressiva. Confessando o denunciado os fatos 

narrados pelo autor da demanda, o denunciante poderá, a seu critério 

prosseguir com sua defesa, ou, aderindo ao reconhecimento, postular 

apenas a procedência da ação de regresso.

 Acaso apresente a denunciada contestação, intime-se a parte autora 

para, no prazo legal, impugnar a demanda.

III. Por fim, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva da requerida 

‘Fazenda Zelú’, verifica-se que, nos termos em que formulada, 

confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual será analisada 

quando da sentença.

 IV. Intimem-se as partes da presente decisão.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93153 Nr: 2532-96.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação para reestabelecimento de amparo social ajuizada por 

JOÃO BOSCO PACHECO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, pelos motivos declinados na inicial.

 A parte exequente desistiu da ação, em 12.1.2018

É o breve relatório.

Decido.

DISPOSITIVO.

Homologo a desistência da presente ação com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, o que faço com fulcro 

no art. 775, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça, que defiro neste momento 

(art. 98, §3° do CPC/2015).

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69494 Nr: 181-24.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Correa Pacheco Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, ATIVOS S.A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, Atlantico Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Goés 

Nicoladelli - OAB:17980/A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, Rafael Furtado Ayres - OAB:17380, Sérvio Tulio 

de Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, afasto as preliminares apresentadas pelo Banco do 

Brasil na contestação de 16.7.2015. Não há razões para o deferimento do 

pedido de denunciação à lide da empresa ATIVOS S/A, já que a referida 

empresa compõe o polo passivo da demanda, tendo, inclusive, 

apresentado contestação nos autos. Ademais, a alegação de falta de 

interesse processual, nos termos em que levantada, confunde-se com o 

mérito da pretensão trazida nos autos, razão pela qual será analisada no 

momento da sentença.

 II. Não havendo outras questões processuais pendentes, declaro 

saneado o processo.

III. Considerando o pedido de exibição dos contratos impugnados, 

formulados pelo autor na petição inicial, somando à imprescindibilidade da 

análise dos referidos documentos para compreensão dos fatos 

apresentados nos autos, INTIME-SE a parte requerida, nos termos do art. 

396 do Código de Processo Civil, para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

traga aos autos cópia dos contratos objeto da presente lide “OUROCARD 

VISA GOLD 3972400000903089021, de 27/05/2002; ADIANTAMENTO A 

DEPOSITANTES 5052141000903089021, de 28/12/2001; CDC 

EMPRESTIMO ELETRONICO 1772032470903089021, de 29/04/2002”, os 

quais deverão estar devidamente acompanhados dos respectivos 

demonstrativos de débito.

 IV. Advirto à parte requerida, que, havendo recusa na apresentação dos 

referidos documentos, serão admitidos como verdadeiros os fatos 

apresentados pelo autor, conforme previsão contida no art. 400, I, do 

Código de Processo Civil.

 V. Juntadas aos autos as cópias dos mencionados contratos, ou, 

eventualmente, deixando os requeridos transcorrer o prazo para tanto, 

intime-se a parte autora para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 VI. Após, venham os autos conclusos.

 VII. Certifique-se eventual silêncio.

 VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84338 Nr: 3058-97.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Pessine, Marilia Camargo Quintiliano Pessine, 

Frederico Camargo Quintiliano Pessine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sofisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Segura - OAB:4.722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:SP 305323

 Vistos, etc.

 I. Remetam-se os autos ao cartório distribuidor, para que certifique acerca 

da regularidade dos valores das custas processuais, recolhidas na guia 

de recolhimento n° 61165, informando nos autos se se corresponde ao 

novo valor dado à pretensão, apresentada na petição de 12.4.2017, 

apontando-se, em sendo o caso, o valor devido.

 II. Constatada eventual inconsistência dos referidos valores, 

independentemente de outra providência, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento dos valores 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

 III. Após, cumpridas as determinações anteriormente, cumpra-se a 

decisão de 13.1.2017, intimando-se a parte requerida.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80065 Nr: 1203-83.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Hebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ione Cristina Paiva – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc. I. Diante do pedido de denunciação da lide da União Federal, 

apresentado pela requerida em sede de contestação, a remessa dos 

autos à Justiça Federal é o que se impõe, uma vez que nos termos da 

Sumula 150 do Superior Tribunal de Justiça ‘compete à Justiça Federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’. Logo, o 

pedido de denunciação a lide formulado deverá ser apreciado pela Justiça 

Federal, a quem caberá decidir acerca do eventual interesse da União no 

feito.Nesse sentido, tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: (...)II. Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que 

deverá ser devidamente certificado, remetam-se os presentes autos ao 

Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá.III. 

Intimem-se. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66196 Nr: 1945-79.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pires de Araújo, Herotildes Agnesini de Araujo, 

João Carlos de Araújo, Maristela Furtado de Araújo, Cassio Renato de 

Araujo, Sandra Maria Momi Araujo, Luiz Antonio Pires de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaercio Gonçalves, Leonilda Gonçalves, 

Nelson Gonçalves, Maria Aparecida Seloni Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, julgo procedente a 

presente reintegração de posse dos 84,0854 hectares, então proposta 

pelos autores JOÃO PIRES DE ARAUJO, HEROLTIDES AGNESINI DE 

ARAÚJO, JOÃO CARLOS DE ARAUJO, MARISTELA FURTADO DE 

ARAUJO, CASSIO RENATO DE ARAUJO, SANFRA MARIA MOMI DE 

ARAUJO e LUIZ ANTONIO PIRES DE ARAÚJO em desfavor dos requeridos 

JAERCIO GONÇALVES, LEONILDA GONÇALVES, NELSON GONÇALVES e 

APARECIDA SELONI GONÇALVES, extinguindo-se o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Condeno os 

requeridos nas custas do presente processo, bem como em honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa (fls. 12).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93333 Nr: 2602-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a Certidão negativa do oficial 

de justiça, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86482 Nr: 3983-93.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO NORTE DO PARANÁ - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas 

que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93375 Nr: 2617-82.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomentos dos Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROL DE OLIVEIRA - 04049971127, 

DAIANE CAROL DE OLIVEIRA, DAIENA CAROLINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os advogados da parte Exequente, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que de 

direito, tendo em vista a Citação Negativa, conforme Certidão do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 2165-14.2013.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Marino Trinanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alejandro Marino Trinanes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:I. Determino a intimação do inventariante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de quitação do débito 

descrito à fl. 40, que poderá ser substituída pela anuência expressa do 

credor em relação à partilha;II. No mesmo prazo, o inventariante deverá 

prestar contas do valor acerca do valor obtido com a alienação conjunta 

dos direitos hereditários do imóvel descrito no instrumento de fls. 54/56.III. 

Decorrido o prazo para cumprimento das determinações contidas nos 

itens I e II, o que deverá ser certificado, intime o inventariante, 

pessoalmente, para atender o determinado, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, do CPC).IV. Findo o prazo do item III, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado.V. Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87187 Nr: 4290-47.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PACELLI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora, pela 

imprensa, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos o 

número do CPF e Filiação do Executado, a fim de garantir a efetividade dos 

atos processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91417 Nr: 1709-25.2017.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Nunes de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para no prazo de 15 dias, apresentar nos autos Procuração da 

requerida ao seu representante, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86903 Nr: 4122-45.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDIDITO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

LIDIANE CASTRO PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para que no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas 

que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-57.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de 

maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BUENO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07/06/2018 Hora: 15:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 14 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-86.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA WANDERLEIZE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão prolatada nos autos ID 

12227528. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de maio de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BUENO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000227-88.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NILTON BUENO DE 

MORAES . REQUERIDO: BANCO PAN S.A. . Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por Nilton Bueno de Moraes em face de Banco 

Pan S. A. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de liminar 

para determinar a obrigação de fazer do requerido em suspender as 

cobranças em tese indevidas, em razão da não contratação do serviço de 

crédito descontado em folha de pagamento. Assim, para que seja deferida 

a tutela de urgência em qualquer ação, é necessária a presença dos 

requisitos cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao perigo de dano, 

há a possibilidade de causar prejuízos à parte reclamante, em razão da 

onerosidade financeira de um contrato que, em tese, não foi solicitado pelo 

requerente; mas é necessário que também analisemos a probabilidade do 

bom direito. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao fato da parte autora 

comprovar documentalmente o desconto que alega ser indevido em razão 

da não contratação do serviço de crédito, conforme se depreende dos 

documentos anexados à exordial. Desta forma, vislumbro que há falha na 

prestação do serviço oferecido pela promovida, sem justificativa plausível, 

o que, por si só o obriga a adimplir com o contrato firmado entre as partes. 

ANTE O EXPOSTO, conforme acima fundamentado, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, para determinar que a parte 

promovida suspenda as cobranças do serviço em análise na presente 

lide, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data da intimação da 

presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 

37.480,00. Designe-se, a secretaria, data para a Audiência de Conciliação, 

após intimem-se as partes. No mesmo ato, cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000279-21.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DENAIR GARCIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. I. 

Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo 

(art. 42 da LJE). II. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes 

os requisitos. III. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. IV. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000190-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROSEMARI SILVERIA 

BEZERRA SANTANA . REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A . Vistos etc. 

Trata-se de reclamação cível proposta por Rosemari Silveira Bezerra 

Santana em face de Banco do Brasil S.A.. No caso em tela, vislumbro que 

se trata de concessão de tutela de urgência para determinar que a parte 

promovida cesse imediatamente o desconto, em tese, indevido na conta 

corrente da autora. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em 

qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos cumulativamente 

de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando detidamente os autos, observo que dos 

documentos que carreiam a exordial, em uma análise perfunctória, a 

probabilidade do direito não vem presente, uma vez que o requerente não 

logrou êxito em comprovar, documentalmente, que realizou a transação 

bancária de negociação com o requerido. É fato que toda transação 

bancária gera um contrato que é assinado e arquivado no banco, e a parte 

consumidora recebe sua via. Ausente a probabilidade do direito, 

prescindível a análise do perigo de dano. Desta forma, vislumbro que, 

mesmo na aparente falha na prestação de serviço, sem a cumulação dos 

elementos cumulativos da concessão de tutela de urgência, outro caminho 

não há que o indeferimento do pedido. I. ANTE O EXPOSTO, nos termos da 

fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada 

pela parte promovente, por ausência de demonstração do perigo de dano. 

II. Aguarde-se, a realização da Audiência de Conciliação já designada pelo 

PJe. III. Cite-se e intime-se, por Carta de Citação, conforme determina o art. 

18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as consequências para o 

caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência de que, 

caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus da 

prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. IV. Intime-se. V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000099-68.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOANA DO NASCIMENTO 

EICKHOFF . REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT . 

Vistos etc. Trata-se de reclamação cível proposta por Joana do 

Nascimento Eickhoff em face do Município de Chapada dos Guimarães. No 

caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de liminar para 

determinar a obrigação de fazer do requerido em suspender as cobranças 

em tese indevidas, em razão da falha na prestação de serviço de 

hospedagem e manutenção de sítio eletrônico e administração de redes 

sociais. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer 

ação, é necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com relação ao perigo de dano, há a possibilidade de causar 

prejuízos à parte reclamante, em razão da do não recebimento do auxílio 

previdenciário ao qual está necessitada ter se dado exclusivamente em 

razão do não recolhimento pelo requerido; mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito. Analisando detidamente os autos, 

observo que dos documentos que carreiam a exordial, em uma análise 

perfunctória, a probabilidade do direito vem presente, demonstrando a o 

vínculo jurídico entre as partes. ANTE O EXPOSTO, conforme acima 

fundamentado, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte 

promovente, para determinar que a parte promovida proceda ao 

recolhimento da contribuição previdenciária em deslinde, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da presente decisão, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 37.480,00. Cite-se, 

nos termos do art. 242, §3º do CPC c/c art. 6º da Lei nº 12.153/2009, 

devendo constar do mandado as consequências para o caso de 

ausência, bem como o prazo para apresentar defesa. Aguarde-se a 

realização da Audiência de Conciliação automaticamente agendada. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 06/2018-CA

A Excelentíssima DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 

ANDRADE, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Colíder, nos 

termos do Edital nº 15/2017-CA, de 13/12/2017, disponibilizado no DJE 

10158, publicado em 15/12/2017 e Edital nº 05/2018-CA, de 03/05/2018, 

disponibilizado no DJE 10249 de 04/05/2018 e publicado em 07/05/2018, 

torna público o RESULTADO DEFINITIVO das provas objetivas e prática de 

sentença realizadas no dia 04.03.2018, referente ao Processo Seletivo 

para Credenciamento de Juiz Leigo:

Inscrição Nome Situação

01 Marluce Nubia Baldo dos Santos Maculan 1ª Classificada

02 Jeize Marchioro Vasconcellos Eliminada

03 Midiã Carbo Ferneda Borguetti Eliminada

Colider, 10 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL Nº 07/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

Colider/MT, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, no uso de 

suas atribuições legais imposta pelo Provimento n. 05/2015-CGJ, 

consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional de Justiça, e nos termos do Edital nº 01/2017-DF, 

TORNA PÚBLICA a relação das Entidades Aprovadas para o fim de se 

tornarem beneficiárias dos recursos financeiros provenientes de penas 

de prestações pecuniárias e medidas alternativas aplicadas pela Justiça 

Criminal da Comarca de Colider, conforme decisão prolatada nos autos nº 

447-22.2016.811.0009 – Código 97478, em trâmite na Diretoria do Foro da 

Comarca de Colider:

1. Entidades Cadastradas:

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colider

Guarda Mirim de Colider

Lions Clube de Colider

Rotary Clube de Colider

AADAC – Associação dos Amigos em Defesa dos Animais de Colider

ADECOL – Associação Desportiva de Colider

2. As entidades acima relacionadas, que tiveram seus cadastros 

deferidos, terão o prazo de dez (10) dias, a contar da publicação deste 

edital, para apresentarem seus projetos, em duas (02) vias, contendo as 

especificações descritas no art. 1.626 da Nova C.N.G.C./MT, de acordo 

com o modelo orientado para projetos sociais que integra o Anexo V da 

Nova C.N.G.C./MT.

3. Registro que as entidades cadastradas deverão recadastrar-se a cada 

02 (dois) anos, apresentando os documentos relacionados no art. 1.625 

da Nova CNGC.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimento de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

 O contato também pode ser através do tel: (66) 3541-1285 ou do e-mail 

colider@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

Colider/MT, em 14 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

ANEXO V

MODELO ORIENTADO PARA PROJETO

 1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição

1.1. Título do Projeto;

1.2. Nome da Entidade;

1.3. Endereço da Entidade;

1.3. Presidente e/ou diretor da Instituição;

1.4. Endereço do Presidente e/ou diretor da Intuição;

1.5. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição;

1.6. Conta Bancária.

2 – Justificativa

Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a 

necessidade do projeto na instituição e na comunidade. Explicar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 399 de 744



relevância do projeto, para as pessoas envolvidas na instituição e quais 

áreas de atuação o projeto se voltará.

3– Objetivos do Projeto

Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre 

relacioná-los com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e 

concisão.

4– Público Alvo

Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do 

público a ser beneficiado com o projeto.

5– Impacto

Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto 

para o público que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a 

justificativa.

6– Recursos Materiais

Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao 

objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na 

unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo estes legíveis, contendo 

nome de um responsável devidamente identificado e com validade no 

momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO

Unid. Descrição Valor Unid. Total 1

 TOTAL 2

 Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do 

material; Valor da Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = 

unidade x valor und.; Total 2 = soma da coluna Total 1

7- Calendário de Execução do Projeto

Atividade 2018

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

8- Recursos Humanos

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, 

com a identificação (R.G, CPF e comprovante de residência) das pessoas 

que irão participar da respectiva execução;

9 – Proficiência.

 Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para 

avaliação de sua proficiência.

10 - CONCLUSÃO

APÊNDICES

REFERÊNCIAS

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDHITE DE AGUIAR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000696-82.2018.8.11.0009 Vistos. De 

início, com base nos documentos juntados no id 12883676, pág. 3/5, bem 

como no objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

LXXIV, da CRFB/88. Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência 

a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para 

tanto, serem observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria 

Geral Federal. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal. Por oportuno, deixo de designar audiência de 

conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do 

desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, em ofício 

encaminhado a este Juízo. Porém, designo, desde já, audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 27 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H00, 

devendo as partes serem intimadas juntamente com seus respectivos 

advogados para comparecerem à audiência designada, acompanhadas 

das testemunhas arroladas. Justifico a designação de audiência de 

instrução e julgamento neste momento processual em prestígio à 

efetividade do processo, observada a economia de atos processuais sem 

qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia federal, em sendo 

respeitado o prazo para apresentação de defesa e a análise de eventual 

questão prévia quando da realização da audiência. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

for necessário. Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO. Cumpra-se. Colíder, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000638-79.2018.8.11.0009 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição com tutela provisória de urgência 

proposta por ADMAR AGOSTINI MANICA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora preencher os requisitos para a concessão do 

benefício buscado, que foi indeferido injustamente em sede administrativa 

pela parte ré. Daí requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência 

para que o demandado proceda com a implantação do benefício 

previdenciário, confirmando-se a decisão no mérito. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da prioridade processual A pessoa favorecida desta ação é pessoa 

idosa, fazendo jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” 

e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, 

do NCPC. II.2 - Da tutela provisória de urgência antecipada Não obstante 

os valiosos argumentos da douta causídica, não há como se acolher o 

pedido liminar. No cerne, o art. 300 do NCPC estabelece que a tutela 

provisória de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição 

submete-se à constatação dos requisitos previstos no art. 52 da Lei 

8.213/91, quais sejam, a carência exigida em lei e o tempo de serviço de 

25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou de 30 (trinta) 

anos, se do sexo masculino. Todavia, em que pese a sentença transitada 

em julgado reconhecendo o tempo de serviço de 1º/01/1993 a 31/12/2004 

no cargo de assistente jurídico em comissão perante o Município de Itaúba, 

não se demonstrou o recolhimento das contribuições pelo empregador do 

respectivo período, conforme negativa do INSS, razão pela qual, por ora, a 

liminar é indeferida, pois que ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC. 

Assim, necessária se faz a dilação probatória por outras provas 

documentais e testemunhais, a fim de se verificar a comprovação da 

contribuição, em completa consonância com os elementos trazidos e pelo 

lapso temporal de exercício de atividades exigidas como carência, nos 

termos do art. 53, inciso II, da Lei 8.213/91. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por 

estarem ausentes os requisitos necessários, nos termos do art. 300 do 

NCPC, pedido que poderá ser renovado na fase decisória. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal 

por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para 
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CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 

183), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 

344, do citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados 

os termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. Justifico a designação de 

audiência de instrução e julgamento neste momento processual em 

prestígio à efetividade do processo, observada a economia de atos 

processuais sem qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia 

federal, em sendo respeitado o prazo para apresentação de defesa e a 

análise de eventual questão prévia quando da realização da audiência. As 

partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 10 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90300 Nr: 3202-87.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818 - MG

 a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC;b) CONDENO a parte autora, de 

ofício, por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, atribuída em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que 

perfaz o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como 

em todos os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, além 

de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença 

do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que passível 

de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 18949 Nr: 98-20.1996.811.0009

 AÇÃO: Contraprotesto Judicial->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. W. TECIDOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rosa Lopes - 

OAB:MT-4382

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100138 Nr: 2269-46.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97666 Nr: 575-42.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JACOROZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94503 Nr: 2373-72.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDSG, IZABELA DE SOUSA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85821 Nr: 3218-75.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDNCIA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MACIEL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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COLÍDER - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133.443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84218 Nr: 1610-42.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVERSON CARBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 1082-08.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56931 Nr: 1218-73.2011.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. FELIX PEREIRA & CIA LTDA, SILVIO FELIX 

PEREIRA, LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90957 Nr: 3715-55.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIANE DOS SANTOS VAN-KAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90561 Nr: 3418-48.2014.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDSB, CAIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Vistos.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas e alimentos proposta por 

Hevelin Nayeli de Souza Bernardino, representada por sua genitora 

Claudinéia Aparecida de Souza em desfavor de Weliton Aparecido 

Bernardino, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 Nesta oportunidade, as partes celebraram o acordo supratranscrito.

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Ante o exposto, tendo em vista a regularidade do ajuste, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDO celebrado, que passa a ser parte integrante desta, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com análise de mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 DEFIRO a ambas as partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

visto que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública e a parte ré 

pelo Núcleo Facijur.

Assim, condeno-as ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça à ambas, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 402 de 744



NCPC.

Homologo a renúncia do prazo recursal pelas partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95509 Nr: 2962-64.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI AVANCI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de SUELI AVANCI DE OLIVEIRA, brasileira, casada, agricultora, portadora 

do CI/RG nº 1325141-4 SSP/MT, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

899.940.271-15, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, (...), tendo como 

data de início do benefício (DIB) o dia 20/08/2015, data do requerimento 

(...), REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. (...). Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data. (...). ADVIRTA-SE ao 

douto causídico da parte autora de que o cumprimento da sentença ou 

execução dela em índices e parâmetros diversos do acima estabelecido 

também será punido como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, 

pois que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria 

embaraço à sua efetivação, cabendo ao magistrado fixar multa de até 

20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou inestimável, de 

até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo de sanções 

criminais, civis e processuais, (...), servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, (...). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87231 Nr: 663-51.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDELINA CONCEIÇÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

no dispositivo da sentença: “Condeno, a(s) parte(s) requerida(s) em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, os quais serão devidos à Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, art. 33, 

inciso XI, § 2º, e art. 179, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 146/03 

e AR 1937 AgR julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/06/2017”. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro 

da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a 

sentença anterior, expedindo-se o necessário.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83245 Nr: 603-15.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS, ROZANGELA SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

no dispositivo da sentença: “Condeno, a(s) parte(s) requerida(s) em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, os quais serão devidos à Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, art. 33, 

inciso XI, § 2º, e art. 179, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 146/03 

e AR 1937 AgR julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/06/2017”. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro 

da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a 

sentença anterior, expedindo-se o necessário.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 394-12.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

no dispositivo da sentença: “Condeno, a(s) parte(s) requerida(s) em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, os quais serão devidos à Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, art. 33, 

inciso XI, § 2º, e art. 179, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 146/03 

e AR 1937 AgR julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/06/2017”. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro 

da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a 

sentença anterior, expedindo-se o necessário.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83641 Nr: 997-22.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELAYNE VELASQUES MONGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

no dispositivo da sentença: “Condeno, a(s) parte(s) requerida(s) em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, os quais serão devidos à Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, art. 33, 

inciso XI, § 2º, e art. 179, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 146/03 

e AR 1937 AgR julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/06/2017”. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. Publique-se e retifique-se o registro 

da sentença declarada, anotando-se. Cumpra-se no que couber a 

sentença anterior, expedindo-se o necessário.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97627 Nr: 551-14.2016.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar este feito para intimar o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, 

para que manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da 

petição de fl. 58, e requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção anômala, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95931 Nr: 3252-79.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMB, NABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar este feito para intimar o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, 

para que manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da 

petição de fl. 136, e requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção anômala, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90300 Nr: 3202-87.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818 - MG

 Vistos.Chamo o feito à ordem para sanar a contradição existente na 

sentença de fls. 92/94.É que na apontada decisão reconheceu-se a 

litigância de má-fé operada pela parte autora.Diante disso, mormente pelo 

fato de, na audiência de conciliação, após contestação acostada pela 

parte ré contendo o contrato assinado pela parte autora, a infirmar a 

propalada inexistência de relação jurídica entre elas, aquela (parte ré) 

postulou que o Banco Bradesco fornecesse extrato bancário do período 

em que efetuado o depósito do empréstimo contratado em conta corrente 

em nome desta (parte autora).Todavia, a parte autora, por meio de seu 

advogado, opôs-se veementemente ao pedido, buscando ocultar aquele 

fato (contratação legítima do empréstimo) sob o argumento de violação de 

direitos (fl. 43):“MM. Juiz, apesar do requerimento ter previsão legal, e já 

existir precedentes nesse sentido, há que se revogá-lo, dado que 

demanda quebra de sigilo bancário. Some-se a isso o fato de que estamos 

diante da aplicação do CDC, ao que se deve inverter o ônus probatório. 

Desta forma ficam os protestos da autora na deste agravo retido” (sic).Daí 

porque, prolatada sentença improcedente aos pedidos iniciais, 

reconhecida a existência da relação jurídica contratual entre as partes 

com base em farta prova documental acostada, constatou-se a manifesta 

litigância de má-fé, a constituir elemento indiciário de eventual prática de 

falsidade ideológica ou fraude processual, na forma dos arts. 299 e 347 

do CP.Por consequência, em interpretação conforme a constituição do art. 

5º, inciso II, do CPP, vedada a requisição de instauração de inquérito 

policial de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao 

sistema acusatório, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado Estatuto Processual 

Penal, para que o órgão tome as providências julgadas 

pertinentes.Ressalta-se que a não adoção de qualquer providência neste 

sentido enquadraria este magistrado em eventual prática de 

prevaricação.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94215 Nr: 2212-62.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar este feito para intimar o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, 

para que manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da cota 

e petição de fls. 266 e 267, e requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção anômala, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92048 Nr: 703-96.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 Vistos.Não obstante os valiosos argumentos do douto advogado, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de reimplantação do benefício de auxílio 

doença. Intimem-se.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99182 Nr: 1609-52.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 28 DE JUNHO DE 2018, às 14H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 3101-21.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEGANCIA TECIDOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 778-58.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI CHESINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO 

LAVEZZO, para devolução dos autos nº 778-58.2003.811.0009, Protocolo 

24199, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11838 Nr: 411-44.1997.811.0009

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdAM, MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 411-44.1997.811.0009, Protocolo 

11838, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000712-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000712-70.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: SANDRO GOMES REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

em correição. Diante da certidão colacionada ao ID 9880694, INTIME-SE 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação. Às providências. Colíder/MT, 23 de outubro de 2017. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3422 Nr: 1741-66.2003.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIO PERIN, DORACI MOREIRA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO DE ASSIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ceslau Stobienia 

Chrostowski - OAB:MT-3317-B, MARISA T. VESZ - OAB:MT-4987

 [...] Isso posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder, 11 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3423 Nr: 1742-51.2003.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIO PERIN, DORACI MOREIRA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO DE ASSIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA T. VESZ - 

OAB:MT-4987

 CUMPRA-SE a sentença de fls. 59-61, após ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87713 Nr: 1060-13.2014.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO APARECIDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Dessa forma, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva 

do requerido.Contudo, em que pese o requerente já ter apresentado 

impugnação, rebatendo a preliminar arguida, alegando que já houvera 

demandado anteriormente contra o Detran/MT e o Douto Julgador ter 

decido pela ilegitimidade passiva deste, o feito fora extinto sem resolução 

de mérito.Assim, por entendimento diverso desta Magistrada e nos termos 

do art. 338 do Código de Processo Civil que prevê: “Alegando o réu, na 

contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo 

invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da 

petição inicial para substituição do réu”, determino que INTIME-SE o 

requerente, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, alterar a 

petição inicial para a substituição do réu.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos.Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como mandado, ofício e carta 

precatória.Colíder/MT, 10 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80561 Nr: 1544-96.2012.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58483 Nr: 112-42.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, 

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS, SALEZIO NAZARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em consulta no site do TJMT, acerca do andamento da 

Carta Precatória, junto a Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT, verifiquei 

que a precatória n. 12204-58.2017.811.0015-código: 305952, se encontra 

aguardando depósito de diligência desde dezembro/2017, para citação 

dos requeridos naquela Comarca. Portanto, a parte autora fez o depósito 

das 03(três) diligências nesta Comarca de Colider-MT e não na Comarca 

de Sinop como deve ser. Diante disso, intimarei a parte autora, para sanar 

o equívoco ocorrido, bem como para depositar em separado, apenas 

01(uma) diligência perante esta Comarca para citar um dos requeridos 

(endereço de fls. 96). O referido é verdade.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54738 Nr: 2177-78.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO EIJI TOBISAWA, HOSPITAL REGIONAL 

DE COLÍDER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉLIO EIJI TOBISAWA, Cpf: 

14523750890, Rg: 183.19171, Filiação: Tadaki Tobisawa e Minako 

Tobisawa, data de nascimento: 12/02/1967, brasileiro(a), natural de Mogi 

das Cruzes-SP, casado(a), médico ortopedista, Telefone (65) 8115-8578. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Autos nº.2177-78.2010.811.0009 (Código: 

54738)Vistos.Em que pese o pleito de fl. 158, vê-se que a citação editalícia 

é medida por demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos 

os meios de localizar o requerido.O colendo Superior Tribunal de Justiça 

tem decidido da seguinte forma:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

DESAPROPRIAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DOS EXPROPRIADOS. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7.1. Declarada a nulidade da 

citação por edital em razão da ausência de esgotamento dos meios 

necessários à localização dos expropriados, eventual conclusão em 

sentido diverso pressupõe o reexame de matéria fática. Incidência do 

óbice da Súmula 7/STJ.2. Recurso especial não conhecido.(REsp 

1328227/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/08/2013, DJe 20/08/2013)(negritei).Bem por isso, PROCEDA-SE à 

pesquisa junto ao Sistema Infoseg a fim de localizar o possível endereço 

da parte demandada.Em sendo localizado endereço diverso do informado 

na peça inaugural, CUMPRA-SE a determinação de fl.124; caso o 

endereço informado seja o constante da exordial, DEFIRO o pedido de 

citação editalícia, nos termos do artigo 231, II, do CPC, conforme 

pugnado.Após, transcorrido o prazo legal, com ou sem manifestação do 

r e q u e r i d o ,  a o  r e q u e r e n t e  p a r a  s e  m a n i f e s t a r .  À S 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 16 de janeiro de 2014.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 11 de maio de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43624 Nr: 540-97.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/34.

Código Apolo nº: 43624.

 Vistos, etc.

1) Sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo, 

nos termos do artigo 357 do CPC.

2) Acerca da preliminar de carência da ação ante pedido juridicamente 

impossível, de plano AFASTO-A, uma vez que os argumentos se 

confundem com o mérito da demanda, de modo que no momento 

processual oportuno serão apreciados.

3) Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, 

uma vez que as partes estão bem representadas e não há qualquer 
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nulidade a ser sanada.

4) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora à fl. 122.

4) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos controvertidos: a) A prestação 

de trabalho em período noturno; b) A realização de horas extras.

 5) DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 de julho de 2018, às 

14h10min, devendo a parte autora, caso queira, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

Sirva a presente como mandado, ofício e carta precatória, no que couber.

INTIME-SE.

 Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 1482-61.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA JOSÉ FLORENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84376 Nr: 1773-22.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO JOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATO 

GROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Dessa forma, ante todo o exposto, julgo EXTINTA a Ação de Restituição 

dos Valores Empregados na Construção de Rede Elétrica Subsidiada e 

Executada por Particulares com Pedidos de Indenização, Incorporação de 

Rede e Inversão de Ônus da Prova, proposta por Altamiro José em 

desfavor de Rede CEMAT – Centrais Elétricas Mato-Grossenses S/A, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de 

Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição.Por consequência, 

revogo a decisão de fl. 130 que afastou a preliminar de 

prescrição.Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais 

e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, 

na forma da lei.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 10 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 1717-86.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS SA CIA Securitizadora de Credito 

Financeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 Autos nº: 1717-86.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84320.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que este juízo ao receber a inicial à fl. 

15, determinou que a requerida juntasse aos autos cópia dos contratos 

que alega a requerente nunca ter firmado. Assim, a requerida respondeu 

às fls. 21-22 que tais contratos se encontram em posse do Banco do 

Brasil, titular original do crédito que cedeu à requerida, mas que nunca 

enviou a esta apesar de solicitado, dessa forma, requereu à fl. 22 a 

intimação do Banco do Brasil, para entrega-los, de modo que, verifico 

pender de análise referido requerimento até o presente momento.

Diante disto, com fulcro no art. 401 do CPC, DEFIRO conforme requerido à 

fl. 22, e determino a citação do Banco do Brasil, para, no prazo de 15 

(quinze) dias responder acerca dos contratos de nº 738615637, 

739265030, 73484360 e 731847283, supostamente em nome da 

requerente, nos termos do art. 401 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48410 Nr: 2199-10.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87075 Nr: 523-17.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MOZER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 523-17.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87075.

Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 

374/2018-CD2S, informando que todos os processos que envolvem 

planos econômicos, deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do 

início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

SUSPENDO o curso da presente demanda até a consolidação de 

entendimento pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 10 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56579 Nr: 871-40.2011.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TERUEL VITORIANO, NELSON VITORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MOREIRA DA COSTA, HERIETE 

BUZATTI DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO MOREIRA DA COSTA, Rg: 

M-150.732, brasileiro(a), casado(a), técnico industrial e atualmente em 

local incerto e não sabido HERIETE BUZATTI DIAS COSTA, Cpf: 

04187016600, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição.DEFIRO a citação do requerido, 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo legal, oferecer 

reposta escrita, devendo a secretaria observar a regra contida no art. 257 

do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo sem manifestação, 

devidamente certificado, nos termos do IV, do artigo 257, do CPC, nomeio 

a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu revel, assim 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.AS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 11 de maio de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87078 Nr: 525-84.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 

374/2018-CD2S, informando que todos os processos que envolvem 

planos econômicos, deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do 

início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

SUSPENDO o curso da presente demanda até a consolidação de 

entendimento pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 10 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 1384-52.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE OLIVEIRA 

LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 2004/303.

Código Apolo nº: 30040.

Vistos etc.

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte autora em face 

da r. decisão proferida às fls. 499-516.

Alega o autor que, ao proferir a r. decisão nos autos condenando a parte 

autora em pagamento das custas e honorários advocatícios, este Juízo 

incorreu em omissão, pois estaria contrário ao art. 4° da Lei 9527/1997, 

incidindo na impossibilidade de destinação dos honorários sucumbenciais 

ao procurador judicial do Tribunal de Contas do Estado.

 É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1 - Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e II, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto 

ou questão existente em qualquer decisão judicial.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 Compulsando os autos verifico que não há na decisão objurgada 

nenhuma das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de 

declaração, ou seja, inexiste contradição ou qualquer outro vício delineado 

no artigo 1.022, do CPC. Assim, a questão envolve erro ou acerto do Juízo 

sobre a apreciação do pedido, o que reclama outra espécie de recurso 

para o seu desenrolar.

 Com efeito, Rodrigo Mazzei salienta que “haverá contradição quando 

dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, 

uma capaz de superar a outra”.

Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com que foi 

aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, 

está se permitindo critério de valoração probante, e não de antagonismo 

no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise de eventual 

error in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de 

declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 

03.03.2011, DJe 17.03.2011).

Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do interessado em relação 

à decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie, uma 

vez que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto.

Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados.

2 – Cumpra-se integralmente a r. decisão proferida às fls. 499-516.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 08 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90663 Nr: 3496-42.2014.811.0009

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ZENILDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRATAVIEIRA 

MACHADO - OAB:mt 15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3496-42.2014.811.0009.

Código nº: 90663.

Vistos, etc.

1 – Interposto o recurso de apelação (fls. 82-88), CITE-SE a parte apelada 
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para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art.331, §1º, do CPC.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81693 Nr: 2783-38.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO STANGARI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Assim, julgo PROCEDENTE o pedido do requerente para DECLARAR a 

inexistência do débito indicado na petição inicial, e CONDENAR a parte 

requerida a pagar ao Requerente a importância de R$ 3.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.Confirmo a antecipação 

de tutela concedida às fls. 26-27.No mais, CONDENO a ré, ainda, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono 

da demandante que, à vista da matéria em discussão, tempo da demanda, 

bem como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos critérios do 

art. 85, §2º do CPC/2015, fixo em 20% sobre o valor da. Contudo, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, uma 

vez que DEFIRO os benefício da Justiça Gratuita requeridos em sede de 

contestação, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 11 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96569 Nr: 3611-29.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:20514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA de fls. 90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80430 Nr: 1400-25.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUARDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:SP-173.477, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MG - 44.698

 Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para , 

JULGAR EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma dos art. 

485, incisos IV, do CPC, em relação ao Banco BMG S/A. DECLARAR a 

inexistência do débito e CONDENAR a Requerida (Banco Bonsucesso S/A) 

a pagar ao Requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.Condeno a Requerida 

(Banco Bonsucesso S/A) ainda, no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios ao patrono da demandante que, à vista da matéria 

em discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, 

ainda, atendendo aos critérios do art. 85, §2º do CPC/2015, fixo em 20% 

sobre o valor da condenação.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 11 de maio de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95358 Nr: 2852-65.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX MODAS, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho. 

- OAB:OAB/3150-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestações) protocolados pelos requeridos, nos autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51809 Nr: 2524-48.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido (fls. 62 vº) nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 1545-62.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA MIQUELASSI RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para querendo manifestar-se 

sobre o retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86161 Nr: 3568-63.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CRUZ RAMIRO - Espólio de, LEONARDO DIAS 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57375 Nr: 1658-69.2011.811.0009

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 1658-69.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57375.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de junho 

de 2018, às 14h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 28382 Nr: 325-29.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEPONTI, EDMILSON JOÃO FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 7691, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO 

- OAB:MT 9960

 Autos nº: 325-29.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 28382.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de junho 

de 2018, às 16h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58574 Nr: 203-35.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE BARBOSA MARCELINO FERNANDES, CRBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº: 203-35.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 58574.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de junho 

de 2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86741 Nr: 231-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231-32.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 86741.

 Vistos, etc.

 1 - DEFIRO cota ministerial à fl. 46. Sendo assim, INTIMEM-SE 

pessoalmente os conselheiros tutelares subscritores do relatório de fl. 38, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias forneçam a identificação do 

responsável que acompanhava o jovem Daniel Fernando do Carmo, no 

evento “Violada Original” que ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2014.

2 - Aportado aos autos a resposta, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para querendo, manifestar pelo que entender de direito, 

no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Colíder/MT, 07 de maio de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87072 Nr: 520-62.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DOS SANTOS POLIDÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 520-62.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87072.

Vistos etc.

Tendo em vista o Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ e Ofício STJ nº 

374/2018-CD2S, informando que todos os processos que envolvem 

planos econômicos, deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo do 

início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, 

SUSPENDO o curso da presente demanda até a consolidação de 
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entendimento pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 10 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93853 Nr: 1955-37.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54949 Nr: 2388-17.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ LIMA BATISTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070

 Autos nº: 2388-17.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54949.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de junho 

de 2018, às 15h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 779-96.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14513 Nr: 2312-08.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO DE OFÍCIO EXTINTO, VIA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, o crédito tributário ora objeto de cobrança judicial, o que 

faço com égide no que determina o art. 156, inciso V c/c. art. 174 do CTN 

e art. 40, parágrafo 4º da Lei Federal nº 6.830/80 e artigo 487, inciso II, do 

CPC.ARQUIVEM-SE regularmente o feito, com as baixas e anotações de 

estilo, após o trânsito em julgado da presente deliberação, a qual não se 

encontra sujeita a reexame necessário em virtude da exceção prevista 

pelo inciso II, do parágrafo 3º, do art. 496 do CPC.DEIXO de condenar o 

exequente ao pagamento de honorários, eis que o executado não 

constituiu patrono nos autos.SEM CUSTAS, nos termos do artigo 39, da Lei 

6830/1980.P.R.I.C.Colíder, 11 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46796 Nr: 616-87.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isso posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder, 11 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19647 Nr: 1475-16.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

NAIR BUENO DE OLIVEIRA, ALMIR ANTONIO BARRES, JOSÉ ROBERTO 

REBOUÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:MT 3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isso posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder, 11 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 2130-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER, ROZE 

MIRIAN SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2130-31.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94084.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para no prazo legal, manifestar o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87721 Nr: 1064-50.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON MAYKY DOS SANTOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) do réu, para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso interposto nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 1064-16.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

DEFIRO o pedido das partes para desentranhamento da nota promissória 

de fl. 13 com a consequente devolução à parte executada, desde que 

substituída por cópia reprográfica nos autos.

Já em relação ao pedido de exclusão do protesto em nome do executado 

perante a serventia extrajudicial, INDEFIRO-O, tendo em vista que a 

retirada do gravame é ônus das partes, sem falar que tal providência 

envolve pagamento de custas e emolumentos cartorários.

 Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97962 Nr: 756-43.2016.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

 Trata-se de embargos à execução proposta por FÁBIO HENRIQUE 

ANDRADE SIMONE em desfavor de GERALDO PAZ DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 As partes entabularam acordo nos autos de execução de título 

extrajudicial de Código 92623.

 II - FUNDAMENTAÇÃO

 Considerando o acordo realizado entre as partes nos autos nº 

1064-16.2015. 811.0009 (Código 92623), devidamente homologado por 

sentença, o qual quita os débitos embargados nos presentes autos, a 

análise do feito resta prejudicada ante a perda superveniente do objeto.

 III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, dada a perda superveniente do objeto da ação, a fulminar 

o interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do 

3º, do art. 98, do NCPC.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1319-42.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da certidão do 

senhor oficial de justiça juntada aos autos nas fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46388 Nr: 201-07.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 1368-88.2010.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI NICODEMOS MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49012 Nr: 2803-68.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Luiz Mineto, Vilma de Campos Mineto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANIZELLI, LIDIA PIVETA ANIZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva - 

OAB:3036, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:4271/MT, Valmir Fogaça 

dos Santos - OAB:MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado daS partes, do retorno dos autos 

do TRF a este Juízo, para que se manifestem, querendo, NO PRAZO DE 15 

DIAS, sendo que os autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42142 Nr: 3235-58.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE LANDIM DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s), para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58057 Nr: 2343-76.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A M COVEZZI, EDUARDO AMÉRICO 

MONTAGNER COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para no prazo de 05(cinco) 

dias, providenciar o recolhimento do preparo da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para cumprimento da decisão de fls.62, a guia deverá ser 

emitida pelo site do TJMG, bem como comprovar no presente feito tal 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57703 Nr: 1987-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MOURA ANTONAGE, NORIVAL EGEA 

ANTONAGI, APARECIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça ( fls. 60), nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89142 Nr: 2221-58.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON MARTINS DE SOUZA, OSCAR 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para se 

manifestar, NO PRAZO LEGAL, sobre os embargos, opostos pelo re 

querido. Os autos em referência se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43872 Nr: 779-04.2007.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA DE OLIVEIRA, FLÁVIO RENATO DE 

OLIVEIRA SIMONETE, EVERTON JULIÃO DE OLIVEIRA, JOÃO BOSCO 

RODRIGUES MONTEIRO, LEDA MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO, ROCINO 

RAMIRO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO FRIGOLIDER SX, ROSANA 

SORGE XAVIER, INDÚSTRIA DE COUROS E INSUMOS COLÍDER LTDA, 

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, Sebastião Bueno Xavier, 

FRIGORÍFICO QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

João Bosco Rodrigues Monteiro - OAB:7501/MS, Leda Marcia 

Oliveira Monteiro - OAB:7831/MS, Rocino Ramiro Cavalcante - 

OAB:5873/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, pugnando o que de direito, tendo em 

vista que decorreu o prazo requerido àas fls. 869/870, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49575 Nr: 303-92.2009.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA DA SILVA MAFRA, Cpf: 

51447762134, Rg: 13.674.573, Filiação: Geraldo Timoteo da Silva e de 

Luiza Maria de Jesus, data de nascimento: 29/08/1954, brasileiro(a), 

natural de Marumbi-PR, divorciado(a), secretária do lar - lavradora, 

Telefone 66-9650-0019 e atualmente em local incerto e não sabido MIGUEL 

PEREIRA MAFRA, Filiação: Joaquim Pereira Mafra e de Maria José Mafra, 

data de nascimento: 20/08/1951, brasileiro(a), natural de Botelhos-MG, 

casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMANDO as partes, para que no prazo de de 05(cinco)dias 

compareça perante a 2ª secretaria de Vara, desta Comarca de 

Colíder/MT., a fim de retirar FORMAL DE PARTILHA, expedido nos autos 

supra.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante o certificado à fl.81, somado à 

impossibilidade de localização das partes, INTIMEM-SE por edital, com 

prazo de duração de 20 (vinte) dias, com o fito de proceder à entrega do 

formal de partilha à fl.80.Transcorrendo in albis, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Santos 

Rockenbach, digitei.

Colíder, 14 de maio de 2018

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44701 Nr: 1576-77.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da decisão 

fls.174, informando a este juízo se houve o pagamento dos honorários 

sucumbenciais requisitados nas fls.143 e fls. 158.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000755-41.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO: 20 (VINTE) DIAS AUTOS N.º 

1000755-41.2016.8.11.0009 - PJE ESPÉCIE: AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO-PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS 

PEREIRA, PARTE RÉ: Antônio Paulo Pereira-CITANDO (A): Antônio Paulo 

Pereira, brasileiro, casado, CPF. nº. 912.646.421-72, nascido em Nova 

Denise/MT, aos 25/07/1975, filho de Gonçalo Pereira e Geracina Santos 

Pereira, atualmente em lugar incerto e não sabido, DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/11/2016 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

requerida: Antônio Paulo Pereira, acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular (revelia), nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: 

“...Antônia Rodrigues dos Santos e Antônio Paulo Pereira se casaram, sob 

o regime de comunhão parcial de bens, em 13 de abril de 1998, conforme 

se constata da certidão de casamento anexa, perante o serviço Notarial e 

Registral da comarca de ItaúbaMT. Durante o matrimônio, não amealharam 

bens e tampouco contraíram dívidas, não havendo o que partilhar. Além 

disso, não tiveram filhos e a requerente não se encontra em estado 

gravídico. Alega a autora que as partes estão separadas de fato há cerca 

de 08 (oito) anos...” DESPACHO: “Vistos em correição. Tendo em vista que 

o endereço encontrado por esta magistrada pelo Sistema Infojud é o 

mesmo apresentado pela parte autora e considerando que restaram 

infrutíferas as tentativas de citação pessoal do requerido neste endereço 

(ID 9844529), DEFIRO o pedido de citação por edital constante na exordial 

ao ID 4281268. Assim, CITE-SE o requerido Antônio Paulo Pereira mediante 

edital, com prazo de vinte (20) dias, para, querendo, apresentar resposta 

escrita no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a secretaria observar a 

regra contida no art. 257 do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, devidamente certificado, nos termos do art. 72 

do CPC/2015, NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica de Colider - FACIJUR 

para patrocinar a defesa do requerido, assim INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 22 de novembro 

de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade-Juíza de Direito”. 

Eu, Maria Suely Herreiro Carvalho Dias, Técnica Judiciária, o digitei. Colíder 

- MT, 14 de maio de 2018. Rosangela Block Banazeski Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ 

VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111078 Nr: 1123-96.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS, ROSILENE 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO do advogado, Dr. Alcides Ferreira Junior, para que, no prazo 

legal, apresente defesa prévia referente à ré Rosilene Rodrigues dos 

Santos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 3911-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Processo nº. 3911-59.2013.811.0009 – Código n°. 86953 SentençaVistos, 

etc. À vista do exposto, e atenta à soberana decisão dos jurados, 

CONDENO o réu ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS à pena de 09 

(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente 

em regime FECHADO, como incursos no artigo 121, § 2º, incisos II, c/c 

artigos 14, II, e 29, todos do Código Penal.Nego ao réu o direito de recorrer 

em liberdade por entender que ainda persistem os motivos que outrora 

justificaram a segregação cautelar, tal como lançados no decisum que a 

decretou, os quais se sustentam por seus próprios fundamentos, 

notadamente pelo fato de que o sentenciado além de haver fugido do 

distrito da culpa após o fato, quando preso posteriormente fugiu da cela 

da cadeia conforme explanado acima, sendo recapturado pelo menos dois 

anos depois. Assim, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.Das 

disposições finaisSobrevindo o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo do 

domicílio eleitoral do réu para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Expeça-se a guia definitiva;d)Proceda-se com a 

destruição da faca apreendida nos autos, eis que fora utilizada para 

cometimento do crime;e)Após, não havendo pendência, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publicada a presente 

sentença em Plenário nessa Comarca de Colíder, no dia 11 de maio de 

2018 às 19h00min. ,  dou as par tes por  in t imadas.Às 

providências.Registre-se e Comunique-se.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111190 Nr: 1206-15.2018.811.0009

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE COLIDER/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO da 

presente ação de habeas corpus e no mérito DENEGO a 

ordem.Promovam-se às comunicações de praxe.Com o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.Colíder/MT, 25 de abril de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 50494 Nr: 1213-22.2009.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIS MARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 À vista do exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, IV, ambos do 

Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado MAURO LUIS MARINA, já qualificado, porque plasmada a 

prescrição virtual em relação ao crime do artigo 121, caput, c/c artigo 14, 

ambos do Código Penal.Ciência ao MPE.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.Colíder/MT, 19 de 

abril de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000699-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VINHA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000699-37.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: J. H. 

JESUS DA ROSA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: JOSE ROBERTO VINHA 

FILHO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada proposta por J. H. JESUS DA ROSA EPP em desfavor de JOSÉ 

ROBERTO VINHA FILHO, ambos(as) devidamente qualificados nos autos. 

Do que foi possível se compreender da petição inicial, a parte autora 

afirma ter emprestado a folha de cheque nº 680 do Banco Bradesco, sem 

assinatura, para o cliente Rogério Targa Rodrigues, de modo que este 

efetuasse custódia para saldar débito de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

perante JOSÉ ROBERTO. Contudo, a cártula foi preenchida e assinada no 

valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por JOSÉ ROBERTO, entregue 

por este como forma de pagamento a Escrinorte Escritório Contábil 

Ltda-ME. Diz a parte autora ter tomado conhecimento da manobra quando 

do depósito do título de crédito, razão pela qual o sustou. Posteriormente, 

afirma ter sido procurada pela parte ré, que esclareceu igualmente ter 

sofrido prejuízos com a pessoa de Rogério Targa Rodrigues. Por este 

motivo, em conversa com ambos, JOSÉ ROBERTO esclareceu que o 

cheque estava em poder do Escritório Contábil de Sinop e que este exigia 

a emissão de outro cheque por parte do reclamante. Com isso, Rogério 

Targa Rodrigues teria dito à parte autora para que emitisse dois cheques 

em favor de JOSÉ ROBERTO, cada um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), e que ele, Rogério, emitiria outros dois cheques, também cada um 

no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor daquela (parte 

autora), o que foi efetivamente realizado. Entanto, afirma o demandante 

que o acordo não foi cumprido, que Rogério Targa Rodrigues está 

atualmente preso por roubo majorado praticado na Cidade e Comarca de 

Guarantã do Norte e que JOSÉ ROBERTO protestou os cheques por si 

emitidos de nº 792 e 793 do Banco Bradesco, cada um no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Dai requer, liminarmente, a exclusão do aludido 

apontamento junto ao banco de dados do Cartório de 2º Ofício da Comarca 

de Colíder e, no mérito, a procedência do pedido para declaração de 

inexistência de débito com a condenação da parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais de 40 (quarenta) salários 

mínimos, correspondente a R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e 

sessenta reais). II - FUNDAMENTAÇÃO O art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

particular, o pedido liminar não há como ser acolhido, uma vez que a parte 

autora não trouxe lastro probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, especialmente no que tange à inexistência do débito. De outro 

lado, a conduta da parte requerida presume-se lícita até prova em 

contrário, pois que decorrente de protesto de títulos de crédito emitidos e 

assinados pela parte autora, ordens de pagamentos que são e 

naturalmente forjadas para a circulação. Outrossim, o demandante não 

juntou documentos hábeis a comprovar suas alegações, especialmente o 

propalado acordo celebrado com a parte requerida e Rogério Targa 

Rodrigues. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vê-se que 

ausentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo para a concessão do pleito. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não 

haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito 

existir e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300, “caput”, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a 

zelosa Secretaria Judiciária, à designação de audiência de conciliação 

conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada 

da presente decisão e para comparecer ao ato, consignando que poderá 

ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado 

Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERSINO FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Processo: 1000190-09.2018.8.11.0009 Parte Autora: AUTOR: 

JOVERSINO FERREIRA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE COLIDER . Finalidade: Intimar a parte requerida, através 

do(a) procurado(a), por todo o teor da petição de id. 13091682 e 

seguintes, para pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

COLÍDER, 14 de maio de 2018. ANA MARIA GUIMARAES Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000886-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO MARCOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA OAB - SP0347846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000886-79.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[DANO AMBIENTAL]. Partes do processo: Parte 
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Autora: REQUERENTE: QUATRO MARCOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos. 

Considerando o conflito negativo de competência suscitado nos termos do 

ofício em anexo, determino o sobrestamento destes autos até decisão final 

no incidente. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010418-89.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010418-89.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: JAYME 

RODRIGUES CARVALHO JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . Finalidade: Intimar a parte exequente, 

para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 14/05/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI CANOFRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002256-93.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: OSNI CANOFRE. Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança visando o recebimento do valor de R$ 285,82, decorrente da 

venda de mercadorias que não foram pagas na data aprazada. Após um 

ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 11172112). É o 

resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, o parágrafo 

único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a desistência 

da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, verbis: Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Destarte, dispõe o 

Enunciado 90 do FONAJE que a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. 

Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, formulada pela 

parte promovente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO. 

Sem condenação da parte promovente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE 

PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora 

submetido à análise e aprovação, de litígio entre os contendores 

assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular 

exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, 

que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões 

pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente 

projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 

estadual n.º 270/2007. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando 

Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000253-34.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ROSANGELA SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. 

Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não 

atendimento da providência acima declinada acarretará no indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

for necessário. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000324-36.2018.8.11.0009. REQUERENTE: GENIVAL BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer 

justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, considerando que 

a desistência do feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do 

FONAJE), HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 
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“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores desta Comarca, sirva-se a presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 10 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000655-18.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

RUBENS ALBINO DO PRADO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12 de Junho de 2018 às 15:20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000321-81.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALAN BRUNO DE OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer 

justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, considerando que 

a desistência do feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do 

FONAJE), HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores desta Comarca, sirva-se a presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 10 de maio 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CHIQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000351-19.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO ANTONIO 

CHIQUIM Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS . Finalidade: 

Intimar a parte requerente, através do advogado por todo o teor da petição 

id. 13139143 e seguintes, para querendo, pugnar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 14/05/2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

J DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA MONTEIRO LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000686-38.2018.8.11.0009 REQUERENTE: J DOS SANTOS - 

ME, JOEL DOS SANTOS REQUERIDO: MARIA CELIA MONTEIRO LEAL 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 12 de 

Junho de 2018 às 16:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

J DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA MONTEIRO LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000686-38.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

J DOS SANTOS - ME, JOEL DOS SANTOS REQUERIDO: MARIA CELIA 
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MONTEIRO LEAL FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 12 de Junho de 2018 às 16:20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010411-05.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA 

DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

. Finalidade: Intimar a parte exequente, através do advogado por todo o 

teor da petição de id. 13142167 e seguintes, para querendo, manifestar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 14/05/2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31455 Nr: 2487-07.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENDINO FERNANDES SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:11228, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo sido juntado o indeferimento administrativo (fls. 130), em 

cumprimento ao acordão prolatado nos autos e considerando a decisão de 

fls. 138, determino a remessa do feito ao INSS para, querendo, apresentar 

contestação nos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66933 Nr: 620-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Trata-se cumprimento de sentença, no qual o executado se quedou inerte 

quanto o adimplemento do acordo formulado, razão pela qual o MPE 

requereu penhora on line na tentativa de saldar o crédito.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT 05 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67441 Nr: 1063-51.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOMIX- AGROPECUARIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4.823-B

 Vistos.

A Fazenda Pública devidamente intimada a manifestar-se no feito, 

permaneceu inerte consoante à retro certidão.

Determino a suspensão do feito com fulcro no artigo 40 da Lei 6.830.

Ciência ao ente público acerca da presente decisão, mediante remessa 

dos autos, após arquivem-se o feito sem baixa no distribuidor, mas os 

excluindo do relatório de estatística forense.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, intime-se a Fazenda Pública para 

que se manifeste em 15 dias, sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se.

Comodoro, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1396 Nr: 469-28.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CÃNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de A. Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Fazenda Pública devidamente intimada a manifestar-se no feito, 

permaneceu inerte consoante à retro certidão.
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Determino a suspensão do feito com fulcro no artigo 40 da Lei 6.830.

Ciência ao ente público acerca da presente decisão, mediante remessa 

dos autos, após arquivem-se o feito sem baixa no distribuidor, mas os 

excluindo do relatório de estatística forense.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, intime-se a Fazenda Pública para 

que se manifeste em 15 dias, sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se.

Comodoro, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23030 Nr: 530-39.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos.

O executado apresentou nos autos deste processo, comprovante de 

pagamento da dívida que funda a presente execução, apresentou ainda, 

certidão negativa de débitos junto à Receita Federal do Brasil, requerendo 

a extinção do presente processo.

Intime-se a exequente para manifestar-se com relação ao pedido 

formulado pelo executado, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, para 

requerer o que entender de direito.

Verifico ainda que existe leilão designado para alienação de bem 

penhorado nestes autos, em face das alegações da executada, suspendo 

o leilão designado anteriormente com relação ao imóvel penhorado nestes 

autos, intime-se o leiloeiro desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62475 Nr: 559-79.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 Vistos.

Os leiloeiros nomeados requereram redesignação das datas, tendo em 

vista que a nomeação ocorreu em menos de 30 dias da data estipulada.

Defiro a realização do leilão nas datas solicitadas.

 1° LEILÃO: 04 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas.

2° LEILÃO: 04 de setembro de 2018, a partir das 14:00 horas.

Intimem-se as partes a respeito da redesignação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121037 Nr: 2496-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE MATOS VITARELI, HELIO PICONE 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO BARBOSA ZENERI - 

OAB:OAB/PR 15.582

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para depoimento da testemunha para o dia 01 de 

Agosto de 2018, às 14:30 horas.

Serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

 Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 01 de Janeiro de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84770 Nr: 571-88.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FRANCISCA BELLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84770.

Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 7 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107542 Nr: 4271-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MONTEIRO - 

OAB:11258, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 107542.

Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

É a parte quem deve procurar bens e não o poder judiciário, sob pena de 

violar a imparcialidade.

 Assim sendo, indefiro a solicitação.

 P. I. Cumpra-se.

Comodoro, 7 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75076 Nr: 1197-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 419 de 744



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 Vistos.

Defiro o pedido e com base no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil determino o sobrestamento do feito, pelo prazo máximo de 01 (um) 

ano.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 48 horas sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100508 Nr: 1131-93.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ALFREDO FELIPPI 

TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOME, MARLI TERESINHA MAITO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar a petição de fls. 115/121, determino a intimação das 

partes para que se manifestem, uma vez que já houve homologação de 

acordo que foi apresentado anteriormente conforme decisão de fls. 109.

Salta aos olhos a apresentação de um segundo acordo se recentemente 

outro acordo foi homologado.

 Manifestem as partes em 10 dias.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108474 Nr: 4681-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCOLINO DE OLIVEIRA, RODRIGO 

CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A exequente apresentou acordo requerendo homologação, no entanto, 

verifica-se que no referido acordo consta apenas a assinatura de um dos 

executados e por se tratar negócio jurídico formal eis que o consentimento 

expresso se faz necessário.

Em face da irregularidade apontada , deixo de homologar o referido 

acordo, por se tratar de irregularidade sanável deverá a parte 

regulariza-lo para futura apresentação em juízo.

Intime-se a exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104277 Nr: 2752-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada previamente 

pelo próprio interessado.

 É a parte quem deve procurar bens e não o poder judiciário, sob pena de 

violar a imparcialidade.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119166 Nr: 1652-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDO, LGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Determino que a gestora certifique nos autos se a psicóloga do juízo e 

a assistente social do juízo já foram intimadas a realizarem estudo nos 

autos.

 2) Autos ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38049 Nr: 2747-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL DA SILVA MARQUES, ALEXANDRE 

SCARPAZZA DA SILVA, ANDRE LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 586-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/MT 24445-S, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 330.641,48, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

JOSÉ ROBERTO DA COSTA / CPF: 057.771.618-20 ainda não adimpliu o 

crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 
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desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 04 de maio de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:PR/42277

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online requerida pela parte autora nos 

presentes autos, visto que o executado BV FINANCEIRA, CNPJ Nº. 

01.149.953/0001-89 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Vale ressaltar que fora arbitrado honorários advocatícios no patamar de 

10% às folhas 298, que incidirão sobre o valor da condenação.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 05 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28094 Nr: 2237-08.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO 

RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA, JOSIMAR 

RIBEIRO DA SILVA, OLAILTON BARROS MUNDOCO, KARLA VIEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5460, LUCIANO 

AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207/MT

 Vistos.

Os leiloeiros nomeados requereram redesignação das datas, tendo em 

vista que a nomeação ocorreu em menos de 30 dias da data estipulada.

Defiro a realização do leilão nas datas solicitadas.

 1° LEILÃO: 04 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas.

2° LEILÃO: 04 de setembro de 2018, a partir das 14:00 horas.

Intimem-se as partes a respeito da redesignação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107350 Nr: 4194-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CENILTO CARLOS DA SILVA - 

OAB:27287

 Código 107350.

Vistos.

Ante o exposto, abram-se vistas ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 3 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116298 Nr: 448-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente acerca da petição do executado, para 

manifestar-se no prazo de 15 dias.

Após decurso do prazo, com ou sem manifestação, colha-se parecer 

ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 1551-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e 

considerando que não existe órgão da procuradoria federal nesta 

comarca deixo de designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º).

Cite-se o réu, com a remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a parte autora.
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 Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 1414-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, LEVINO JOSÉ 

SPERAFICO, DILSO SPERAFICO, ITACIR ANTONIO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NOBORU YABUTA, FABIO HIDEKI 

YABUTA, SERGIO SATOCHI YABUTA, EDUARDO MASSASHI YABUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Todavia, no caso em comento a suposta ameaça na posse da 

parte autora se deu em virtude de constrição e alienação judicial que fora 

efetuada pelo juízo da falência. Em que pese a autonomia da ação 

possessória, tenho que esta não surtirá o efeito que almeja pelos 

requerentes, bem como é o juízo da falência quem detém maiores 

subsídios para apreciar o requerimento, em razão da “vis atractiva”. Nos 

autos a ação a ser proposta seria embargos de terceiro perante o juízo 

que alienou o bem imóvel ou mesmo a ação de indenização pelas 

benfeitorias existentes na área (que já foi ajuizada pela parte autora). Os 

requeridos ao solicitarem que os requerentes desocupem a área litigiosa, 

estão exercendo seus direito advindos da adjudicação do imóvel, e se o 

autor entende que tal ato está constrangendo seu direito em relação às 

benfeitorias realizadas de boa-fé, deve argui-lo de forma correta perante 

o juízo competente. Diante do exposto, indefiro a presente inicial e julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I conjugado com o artigo 330, inciso I do Código de Processo 

Civil, vez que da narração dos fatos não decorre o direito almejado pelo 

autor, sendo a via processual incorreta. Após o trânsito em julgado 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 2932-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO VACARI, MARIA DE LURDES 

GIACOMIN VACARI, CORIOLANDO NOGUEIRA FRANCO, ALZIRA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR. - OAB:10369/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios movido por Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior, João 

Batista Sulzbacher e outros.

A parte executada José Leandro Vacari e Maria de Lurdes Giacomin 

Vacari interpõe impugnação ao cumprimento de sentença afirmando que 

há excesso na execução.

Certidão de fls. 746 informou a intempestividade da impugnação.

Decido.

Colaciono parte da decisão juntada às fls. 420 oriunda do incidente de 

impugnação da causa “Ante o exposto, julgo procedente a presente 

impugnação ao valor da causa para o fim de atribuir à ação declaratória 

c/c revisional de contrato em questão o valor de R$ 5.020.000,00”.

Portanto não há necessidade de emenda ao valor da causa para que os 

honorários sejam cobrados no montante estipulado pelo incidente, como 

alega a parte executada em sua intempestiva impugnação.

Assim, REJEITO a impugnação apresentada.

Intime-se a parte exequente para realizar o pagamento em 15 dias.

Após, autos conclusos para apreciação da petição de fls. 721/722.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68960 Nr: 2246-57.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte, via DJE, para dar andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36625 Nr: 1324-21.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que persiste a controvérsia, autos à contadoria do juízo 

para que se manifeste acerca dos cálculos apresentados.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118035 Nr: 1188-77.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e 

considerando que não existe órgão da procuradoria federal nesta 

comarca deixo de designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º).

Cite-se o réu, com a remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a parte autora.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 2922-68.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO D FREITAS, ELIANE DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se o exequente a apresentar

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 2094-24.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta de Intimação, foi 

devolvida pelos Correios com a observação endereço insuficiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100897 Nr: 1329-33.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição da parte embargante retro, desentranhe-se a 

petição do autor de ref. 31.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118968 Nr: 1568-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE ALTO GUAPORÉ - APRCAG, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO - APRCNC, 

NELSON NOBORU YABUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, Ronie Jacir Thomazi - OAB:9877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Homologação de Transação Extrajudicial, proposta por 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ALTO 

GUAPORÉ – APRCAG, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE NOVO COMODORO – APRCNC e NELSON NOBORU 

YABUTA, todos qualificados nos autos.

Ao analisar os autos, verifico que o valor dado à causa pelo autor não 

está de acordo com o disposto no art. 292 do Código de Processo Civil.

 Embora se trate de procedimento de jurisdição voluntária, o acordo 

extrajudicial homologado judicialmente constitui titulo executivo judicial 

passível de execução via procedimento sincrético, portanto, sem o 

recolhimento de custas.

Assim, necessário a fixação do valor da causa com base no proveito 

econômico a ser auferido pelas partes envolvidas.

Dessa feitam nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil, faculto à Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

corrigindo o valor da causa e recolhendo as custas, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71205 Nr: 3558-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.), OSMAR 

DA SILVA, SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, Cônjuge, Outros, IRIS 

LUCIA PAZZA DA SILVA, ALDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887, JULIANO SOUZA QUEIROZ 

- OAB:7948/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Considerando que os créditos oriundos da sentença dos autos figura 

como parte executada massa falida, devem ser habilitados perante o juízo 

falimentar DETERMINO o arquivamento dos autos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 1089-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO JOSÉ CASTILHO, ANA PAULA RODRIGUES 

CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FAVALESSA 

SAMPAIO - OAB:375.091/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO 

- OAB:10.393/O

 1. Autos conclusos.

 2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 1) Ressalto que o Mapa I e o Mapa II é juntado nos autos como anexo à 

presente ata, sendo que tais documentos foram utilizados para a 

realização de perguntas às testemunhas.

 2) Tendo em vista o avançado da hora, redesigno a presente solenidade 

para o dia 03/05/2018 às 13:30 horas.

3) Saem os presentes intimados.

4) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118033 Nr: 1186-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR VERISSIMO DE ALMEIDA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118040 Nr: 1190-47.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA EDVIRGES BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115137 Nr: 7445-55.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COIMBRA BRIFES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Substituição Legal.

Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar 

formulado pelo BANCO PAN S/A, em face de NELSON COIMBRA BRIFES, 

objetivando a concessão de liminar de busca e apreensão de um veículo 

MERCEDES-BENZ; Modelo: 1938-S 6X2 3e Bas. 2P; Ano: 2005/2005; Cor: 

Branca; Chassi nº 9BM6931945B423510; Placa NDI2643; Renavam: 

852386770.

Narra que as partes celebraram contrato de financiamento, porém o 

devedor fiduciário não cumpriu as obrigações assumidas, deixando de 

pagar as prestações vencidas.

O credor alega que o devedor foi constituído em mora, comprovando pela 

Notificação Extrajudicial de fls. 49/50.

Aduz que por força do contrato firmado entre as partes, o não pagamento 

das prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas 

vincendas e autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a 

venda extrajudicial independentemente de avaliação.

Requereu o deferimento do pedido liminar.

 Decido.

De uma leitura da inicial, observa-se que a suposta mora do devedor 

encontra-se provada nos autos por meio da notificação extrajudicial de fls. 

49, tendo esta sido devidamente intimado, conforme fls. 50.

Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO, visto 

a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi notificada 

pela Notificação Extrajudicial a respeito dos débitos vencidos e não pagos.

Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, depositando-se o 

bem com o Requente ou com quem por este indicado.

Deixo de realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Comodoro para designação e realização de 

audiência de conciliação, uma vez que a presente ação possui rito 

especial.

Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que apresente contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115205 Nr: 7477-60.2017.811.0046
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 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADAIR ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Relaxamento da Prisão proposto por Adair Arruda 

da Silva em que afirma que está preso há 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 

23 (vinte e três dias).

O réu foi pronunciado pela pratica como incurso nas sanções: a) Do artigo 

121, § 2º, inciso I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal 

Pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei 

Maria da Penha), com relação a vítima Rosangela Moreira de Souza; b) Do 

artigo 121, § 2º, I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal 

Pátrio, com relação a vítima Valdecir José Gomes na ação penal de código 

88949, sendo que os autos estão no Egrégio Tribunal de Justiça para 

julgamento do recurso interposto.

Considerando que o suposto excesso de prazo arguido pela parte ocorreu 

no tramite do recurso, bem como os autos estão no Egrégio Tribunal de 

Justiça para julgamento do recurso interposto entendo que tal pleito deve 

ser endereçado ao Desembargador Relator.

Saliento que com a prolação de decisão de pronuncia, exauriu-se a 

prestação jurisdicional desse juízo.

Assim não conheço do pedido de relaxamento e determino a remessa para 

o no Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Substituição Legal.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a concessão do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, os quais passo a analisar.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos 

efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo 

a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa, não havendo por isto o 

cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano 

(art. 300 do CPC).

Saliento que os documentos médicos colacionados pela parte autora são 

antigos, do ano de 2015, não havendo relatório medico recente acerca da 

gravidade da suposta doença incapacitante e muito menos atestado das 

eventuais limitações para atividades habituais.

Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação.

Uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 

334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública 

nesta comarca, cite-se o réu, com a remessa eletrônica dos autos, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116144 Nr: 391-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG, TMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CENILTO CARLOS DA SILVA - 

OAB:27287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Se no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC), recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo (art. 919 do CPC) com 

relação ao processo de execução que deverá ser apensada.

2) Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se 

o Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

3) Colha-se parecer ministerial.

4) Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

5) Apense-se este feito ao processo executivo.

6) P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113706 Nr: 6855-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CEZAR QUEIROS DE EMILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CELIDONIO WOLP - 

OAB:161737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por AILTON CEZAR QUEIROZ DE EMILIO, 

em desfavor de ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO e PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, onde a parte 

autora pleiteia, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel descrito na 

inicial.Narra o autor que é legítimo proprietário e possuidor de um imóvel 

rural, localizado na zona rural do Município de Nova Lacerda, contendo 

3499 há (três mil, quatrocentos e noventa e nove hectares), adquirido por 

compra e venda do primeiro requerido e sua esposa no ano de 2010, cujo 

imóvel encontra-se dividido em duas áreas, sendo uma denominada 

TRENTO de 1999,000 hectares e outra denominada CINTRA de 

1.500,00hectares. Relata que os requeridos são partes em ação 

reivindicatória, processo de código ID 61769 que tramita perante essa 

comarca na qual se discute uma área rural de mais de 13.000,000 

hectares, dento da qual se localiza a área adquirida pelo requerente, 

sendo que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de 

protocolo 36620/2015, concedeu a reintegração de posse ao primeiro 

requerido na área demandada no citado processo.Afirma que a decisão 

feriu de morte a posse mansa e pacífica do Autor da terra adquirida por 

ele, uma vez que a decisão proferida o foi de forma global, sem fazer a 

devida exceção ao pedaço adquirido pelo requerente, o que fez com que 

o primeiro requerido, se servindo daquela decisão apossou-se 

injustamente da totalidade das terras, mesmo aquela vendida ao Autor no 

ano de 2010. Por esta razão, afirma o Autor que usou da forma eleita em 

contrato, e ingressou junto ao TESP – Arbitragem e mediação do Estado de 

São Paulo, com medida contra os primeiros requeridos, com a competente 

ação possessória, tendo obtido liminar de reintegração de posse a seu 

favor.Ao final, alegando estarem presentes os requisitos, requereu 

liminarmente sua reintegração na posse do imóvel.Juntou documentos às 

págs. 13/40, entre os quais se encontram: compromisso de compra e 

venda (fls. 13/17), anexos fotográficos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 114660 Nr: 7245-48.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTIVA LEITE SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não 

existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto controvertido 

decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão do 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 3 - 

Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão. NOMEIO 

perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o perito deverá se 

locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até esta Comarca de 

Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 23 de março de 2018, às 

17h00min..4 – Determino a expedição de oficio a gerencia executiva do 

INSS, para que implante o benefício previdenciário em favor da parte 

autora concedida em tutela antecipada, no prazo máximo de 05 dias, a 

partir da ciência desta decisão, sob pena, de sujeitarem-se às sanções 

civis, penais e administrativas de que trata o art. 1º do Provimento nº. 

56/2008-CGJ (CNGC, 2.5.11), inclusive com a remessa de peças ao 

Ministério Público.Determino ainda, que após o cumprimento da decisão, 

apresente imediatamente aos autos, documentos comprobatórios do 

cumprimento da implantação do benefício, sob pena das mesmas sanções 

indicadas acima.5 – Intimem-se as partes, e seus advogados.6 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83048 Nr: 22-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GOMES DA SOLEDADE, GILBERTO 

DE TAL, AILTON DE JESUS CARDOSO, PEDRINHO DE TAL, CELIO DE 

AVELAR SALES, CLAUDIO LISSARAÇA, JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, 

JOAO SANFONEIRO, DOUTOR - NOME DESCONHECIDO, CLAUDECY DOS 

SANTOS TEIXEIRA, JOSE CLAUDIO SANTOS RODRIGUES, TODO E 

QUALQUER OUTRO CIDADAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.

Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116911 Nr: 699-40.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCV, RNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 (...) Assim, entendo que não há prejuízo algum se as crianças forem 

mantidas com quem já possuía sua guarda há 03 anos até o julgamento do 

feito. Assim, em dissonância ao parecer ministerial, defiro o pedido de fls. 

71/76, e revogo a tutela de urgência deferida em regime de plantão 

judiciário, eis que ausentes os requisitos para sua concessão, devendo 

os menores Diovani Nascimento Veloso e Gabrielli Candido Veloso serem 

entregues imediatamente a avó paterna ROSA NOVAIS VELOSO, devendo 

ser expedido o competente TERMO DE GUARDA. Intime-se o conselho 

tutelar para acompanhar o oficial de justiça no cumprimento da presente 

decisão. Determino a realização de Estudo Psicológico para avaliar as 

condições de ambas as partes, ficando o estudo a cargo das 

profissionais lotadas no fórum desta comarca, as quais deverão ser 

intimada pessoalmente, para realizar tal estudo no prazo de 30 dias. 

Ciência ao MP. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 1749-38.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO ALBINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o promovente para tomar ciência do 

ofício de ref: 87, informando que o benefício encontra-se ativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104389 Nr: 2800-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON VALENSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos, em 5 dias, haja vista que decorrido o prazo para defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117032 Nr: 747-96.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DA 

PREFEITURA MUN COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela 

ajuizada por GILMAR DOS SANTOS DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE 

COMODORO/MT.

A decisão de fls. 21 determinou a emenda da inicial sob pena de aplicação 

do art. 321 do CPC.

A parte autora emendou a inicial às fls. 22 juntando documentos médicos e 

alegando a impossibilidade de deslocar-se até o município de 

Comodoro/MT par realização de consultas junto ao SUS vez que está 

internado na cidade de Vilhena/RO por tempo indeterminado, em razão da 

complexidade de seu estado de saúde.

Decido.
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Em que pese os argumentos da parte não costa nos autos qualquer 

documento que prove que o autor buscou a via administrativa para 

realização do procedimento.

Saliento que o paciente não necessita requerer pessoalmente a regulação, 

perante o município, do procedimento cirúrgico pleiteado, podendo ser 

representado por pessoa da família ou mesmo pelo procurador que 

subscreve a presente inicial.

Cabe ressaltar que o Poder Judiciário não pode intervir ordinariamente no 

Poder Executivo, sob pena de violação dos poderes, sendo que tal 

intervenção somente se justifica no caso de negativa do executivo após o 

requerimento na via administrativa, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, determino que a parte autora cumpra o item “b” da decisão que 

determinou a emenda da inicial.

Por fim ressalto que é contraditório o autor se encontrar internado em 

Vilhena/RO e ingressar com a presente demanda contra o município de 

Comodoro/MT, vez que muito possivelmente o hospital no qual ele se 

encontra internado já tenha buscado realizar a regulação necessária.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116297 Nr: 447-37.2018.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY LEITE RESENDE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ formulado por SIRLEY LEITE RESENDE 

DA CUNHA, objetivando deduzir pretensão para levantamento e venda de 

bem móvel – uma motocicleta YAMAHA/YS150, FAZER ED, ano 2014, 

placas nº QBV 9987 – deixado pelo de cujus MATUSALÉM RESENDE DE 

SOUZA, que era seu filho, o qual não era casado/convivente e não deixou 

descendentes.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, este se manifestou pela 

procedência do pedido.

DECIDO.

Vislumbro que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, onde a 

decisão não faz coisa julgada, nem está o Juiz obrigado a observar 

critérios de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução 

que reputar mais conveniente ou oportuna, bem como é livre ao Juiz 

ordenar de ofício a realização de quaisquer providências.

Desta feita o pedido deve ser julgado procedente vez que o de cujos não 

possui filhos ou era casado, não sendo razoável a requerente realizar a 

abertura do inventário apenas em razão de um bem mórvel.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial.

Sem custas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117857 Nr: 1081-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO SIBRAO CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117874 Nr: 1091-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO, 

TAYNARA KAMYLLA RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117821 Nr: 1066-64.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE APARECIDA BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 1048-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074/MT

 Vistos.

1) Se no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC), recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo (art. 919 do CPC) com 

relação ao processo de execução que deverá ser apensada.

2) Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se 

o Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

3) Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC.

4) Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

5) Apense-se este feito ao processo executivo.

6) P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83823 Nr: 300-79.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora na petição de ref. 24 afirmou a impossibilidade de finalizar o 

requerimento.

Verifica-se que a parte tentou realizar o requerimento por meio do site do 

INSS, por isso não conseguiu finaliza-lo.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 dias, dê entrada no 

pedido administrativo junto ao INSS, devendo comprovar nos autos a 

postulação administrativa, sob pena de extinção do feito e REVOGAÇÃO 

DA LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 1321-56.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOSTENER GONÇALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos.

Considerando que não há mais provas a serem produzidas, por ausência 

de requerimento das partes, encerro a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais.

Após, autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necesário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110622 Nr: 5551-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. TRENTO & CIA LTDA EPP, MARCELA 

RIBEIRO CAMPOS TRENTO, LEOCY TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110695 Nr: 5577-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J D COMÉRCIO DE ROUPAS E TRANSPORTE 

LTDA - ME -, SILVANA DA SILVA SANTOS, NELVANGE GOMES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101689 Nr: 1727-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL 

SILVESTRE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerente para se manifestar em 

relação aos embargos, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81418 Nr: 3672-70.2015.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RICARDO GONÇALVES MIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD feito 

pela parte autora nos presentes autos.

Ocorre que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de 

um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88337 Nr: 1613-75.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O-MT

 Vistos.

A meu ver, a certidão lançada na Ref. 53 encontra-se equivocada.

Assim, restituo os autos à secretaria, para que seja certificado qual a data 

do recebimento da carta de citação pelas requeridas, bem como a data da 

realização da audiência de conciliação.

 Baseando-se nas datas anteriormente citadas, certifique-se novamente 

se a contestação é tempestiva ou não.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68873 Nr: 2185-02.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BENEDITO EMILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AGUILERA BRAGA - 

OAB:18259

 Vistos.

1 – O denunciado em sua Resposta Escrita alega que o crime está 

prescrito. Pois bem, a data do fato delituoso é 17/02/2014, sendo que a 

denúncia foi recebida no dia 26/02/2018.

 Com fulcro no artigo 119, IV do Código Penal prescreve em oito anos o 

delito cuja pena máxima é superior a dois anos e não excede a quatro, 

considerando que o crime de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor possui pena de detenção de dois a quatro anos NÃO HÁ SE 

FALAR EM PRESCRIÇÃO.

 2 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a tese 

defensiva necessita da produção de provas, expeça-se carta precatória 

para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e para 

interrogatório do réu.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33125 Nr: 1311-56.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FRREITAS 

- OAB:OAB/MT 8478

 Denunciado: ARISTON PEREIRA DA SILVAAutor(a) O MINISTERIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSONúmero Único: 

1311-56.2010.811.0046Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINALVistos.1 – O 

denunciado em sua Resposta Escrita alega que o inquérito policial é nulo, 

uma vez que deixou de ouvir testemunhas indicadas pelo Ministério 

Público.Sendo o inquérito policial procedimento informativo, os vícios por 

acaso existentes nesta fase não acarretam nulidades, razão pelo qual 

afasto a alegação do réu.Saliento, ainda, que não há de se falar em 

suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima do delito 

é superior a um ano.2 – Tendo em vista que não é caso de absolvição 

sumária, pois a tese defensiva necessita da produção de provas, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 2018, às 

13h30min, conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.3– 

Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, 

de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo 

Penal.4 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente 

decisão serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar. 5 – 

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Pontes e Lacerda para 

realização da oitiva da testemunha José Gois Bezerra.6 – Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24224 Nr: 1620-82.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO - COREN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AMADEU LARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7.671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE MATO GROSSO – COREN-MT, em desfavor de 

EDUARDO AMADEU LARA DIAS.

Compulsando os autos, verifico que a fazenda pública estadual pugnou 

pela extinção do feito (fls. 52) ante o cancelamento da CDA.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, valho-me do artigo 485, 

inciso VIII, c/c artigo 26 da LEF para extinguir a demanda sem resolução de 

mérito.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106877 Nr: 4000-29.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGRA PAULA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O, 

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar 

que o INSS conceda o benefício de salário-maternidade à Autora, pelo 

período de 120 dias, considerando-se para cálculo de juros e atualização 

monetária a data do indeferimento administrativo.Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da autora na 

proporção de 10% sobre o valor das prestações vencidas, sendo isento 

de custas de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.A teor 

do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: Sirlene Venancio De Almeida 2.Benefício 

concedido: Salário Maternidade3.Data do início do benefício: 

28/04/20124.Renda mensal inicial: 100% do benefício.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos 

voluntários, certifique-se e, nada havendo, arquive-se, eis que inexigível o 

reexame necessário da sentença. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 2513-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA, IGOR ROSA 

DOS SANTOS, MICHELE VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a citação por edital, uma vez que na consta na certidão do Dr. 

Meirinho de ref. 15 possícel endereço do executado Nelson Gomes 

Azambuja na Comarca de Dom Aquino/MT.

Expeça-se carta precatória para a citada comarca com a finalidade de 

citação do executado, devendo constar o emdereço e o telefone 

constante na certidão.

Intime-se o exequente para que informe nos autos quais diligências 

realizou para localização do domicilio dos demais executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89585 Nr: 2080-54.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVISA ENERGIA S/A, JUDINEY CARVALHO DE 

SOUZA, ROBERTO ANSELMO RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113537 Nr: 6764-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

Feitas as advertências das consequências do descumprimento das 

condições anteriormente, determino que se de efetivo cumprimento.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116649 Nr: 581-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23.648-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

De proêmio, defiro o pedido de benefícios da assistência Judiciária.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista 

que as partes residem em Cidades diversas sendo pouco provável o 

comparecimento desta não obstante possibilidade de designação de 

audiência posteriormente.

Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia.

Com a resposta, à replica.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117376 Nr: 884-78.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial executiva.

Cite-se o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

[art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da 

juntada aos autos do mandado de citação [art. 915 do CPC].

 Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, os executados [art. 154, inciso 

V e art. 829, § 1.º, ambos do CPC].

Intime-se o executado para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC].

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC].

A propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 430 de 744



Proceda-se as anotações necessárias conforme a petição, para que as 

publicações e intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome dos 

Patronos aludido.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116401 Nr: 488-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CAIMAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao andamento do feito, 

sendo que, em caso de silencio, será o feito extinto nos moldes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116533 Nr: 539-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Sob pena de indeferimento, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, vez que não foram recolhidas as custas 

processuais, bem como não há pedido de justiça gratuita.

 Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117538 Nr: 962-72.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI DE OLIVEIRA BICUDO 23607807949, LEVI 

DE OLIVEIRA BICUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Estando devidamente instruída a peça inicial com a certidão de dívida ativa 

[art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 6.830/80], DETERMINO a citação da parte 

devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora.

Advirta-se, outrossim, que o não pagamento ou a ausência de garantia da 

execução implicará na livre penhora de bens, quantos bastem para 

assegurar o Juízo.

A citação deverá ser feita pelo correio, salvo se requerido expressamente 

de outra forma.

Na hipótese de pronto pagamento pelo devedor, fixo, desde já, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

débito a serem pagos ao patrono da parte adversa, devendo, outrossim, a 

esse valor ser acrescido o montante pecuniário referente às custas 

processuais.

Havendo penhora, proceda-se, desde logo, à descrição pormenorizada e 

avaliação do bem, fazendo constar o valor no termo ou auto de penhora.

 Após, intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 12, §§ 1.º, 2.º e 3.º, 

da Lei n.º 6.830/80.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89431 Nr: 2003-45.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA COSTA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Costa Nunes 

- OAB:7446 RO

 (...)Compulsando os autos, vislumbro que a impugnação apresentada pela 

recuperanda não merece prosperar.Em que pese a carta precatória para 

fiscalização do cumprimento da pena ter sido expedida tão somente após 

01 (um) ano e 04 (quatro) meses da realização da audiência admonitória, a 

apenada não compareceu mensalmente na comarca de Cacoal/RO para 

justificar suas atividades, ciente de que ainda estava cumprindo pena, 

conforme condições estabelecidas em audiência admonitória, fls. 

51/52.Outrossim, embora a recuperanda afirme ter cumprido todas as 

condições impostas, o mesmo não se infere dos autos, visto que aquela 

apenas comprovou ocupação lícita, deixando de juntar ao feito o 

pagamento da prestação pecuniária imposta, bem como da pena de multa, 

o que demonstra sua tentativa de furtar-se da lei.A determinação de 

deprecar o comparecimento da recuperanda em juízo na Comarca de 

Cacoal/RO, não se deu por outro motivo, senão o de facilitar o 

cumprimento da pena à recuperanda, reduzindo gastos financeiros, sem 

prejudicar inclusive seu labor. Assim, não há que se falar em subtração do 

período em que a recuperanda ainda não estava cumprindo sua pena. 

Desta feita, determino a solicitação de informações à Comarca de 

Cacoal/RO, quanto a realização de audiência admonitória da recuperanda 

SANDRA REGINA COSTA NUNES.Realizada a audiência, elabore-se 

cálculo atualizado da pena neste juízo, consignando a data-base como à 

referente a data da audiência admonitória no juízo deprecado, 

cientificando as partes para se manifestarem no prazo de 05 dias, sob 

pena de o silêncio ser subtendido como concordância tácita.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117877 Nr: 1093-47.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES TALINO 34953310268, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN, EUCLIDES TALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante 

carta com aviso de recebimento ou por mandado caso requerido pelo 

exequente na exordial no endereço apontado pela parte exequente em 

petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos 

autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos 

do CPC];4.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117872 Nr: 1089-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEISON GONÇALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 117872VISTOS EM CORREIÇÃO.1)Certifique o cartório 

distribuidor se houve o devido recolhimento das custas processuais;2)Em 

caso de recolhimento incorreto, intime-se a parte exequente para proceder 
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com o devido recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) 

dias;3)Se devidamente recolhido, DETERMINO que seja procedida a 

citação do (s) devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou 

por mandado caso requerido pelo exequente na exordial no endereço 

apontado pela parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do 

CPC];Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 11 de dezembro de 2017.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61898 Nr: 3768-90.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAILDO CHOMA ALGARANHA, MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT- 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao pedido da parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 1490-82.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACIFICO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 

determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 2052-91.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 

determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 791-33.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGO RODRIGUES, JULCI BEATRIZ 

SALTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ROCHA FINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SILVA BONFIM - 

OAB:1727/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista ser o Advogado Gilberto Silva Bonfim residente na cidade 

de Ariquemes-RO, deixo de expedir o mandado de busca e apreensão, 

contudo, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o 

Advogado Gilberto Silva Bonfim para, no prazo de 3 (três) dias, devolver o 

presente autos em cartório, sob pena de perder o direito à vistas fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18521 Nr: 3120-57.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR

 Fica a parte autora intimada a comprovar nos autos o disposto na 

intimação expedida em 01/12/2017, bem como requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 1124-77.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 

determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40109 Nr: 1126-47.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELINA MARÇAL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 
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determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40104 Nr: 1121-25.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 

determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62190 Nr: 237-59.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, 

ANDERSON FELIPE MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667/PR, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667/PR, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS, GLEISON 

GOMES DA SILVA - OAB:MT/19605

 Tendo em vista o despacho exarado na data de 09/03/2018, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o advogado Bruno Devessa Cintra, para no 

prazo de 03 (três)dias devolver o feito em cartório, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

ou órgão competente responsável pela instauração de procedimento 

disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15915 Nr: 1035-98.2005.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DENIZ RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13845 Nr: 1740-33.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60609 Nr: 2394-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ PATRÍCIO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Renato R. Carvalo está com o 

cadastro no sistema Apolo incompleto, sem endereço, deixo de expedir o 

mandado de busca e apreensão dos autos conforme determinado no 

despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o supramencionado para devolver os autos em 

cartório sob pena de perda de direito de vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão competente responsável pela 

instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28572 Nr: 2647-66.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE FÁTIMA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA 

LUIZA PINZON ZAMO, ALDUINO DA SILVA ZAMO, JOSÉ ZAMO, NEOLI 

FÁTIMA BUENO ZAMO, DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a petição conjunta retro, suspendendo o feito por mais 3 (três) 

meses.

Decorrido o prazo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 2021-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defesa, acerca da designação de 

audiência, fl. 76.

Aguarde-se a realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 2029-48.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.J.B. CAMPOS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, MARGARETE RAMOS DA SILVA - OAB:SP- 55.139, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28350 Nr: 2467-50.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. R. TOSETO - ME, BARBARA DA CRUZ 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Renato R. Carvalho encontra-se 

com o presente autos desde a data de 17/10/2017, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar o supramencionado para devolver os 

autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora da Secretaria, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão competente responsável 

pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 486 Nr: 4-29.1994.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO, 

LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115848 Nr: 263-81.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

De prêmio, defiro o requerimento do Ministério Público, designando a data 

de 05 de abril de 2018, às 10h00 para oitiva da testemunha Marcio 

Rodrigues dos Santos, que deverá ser requisitada, sendo que o não 

comparecimento ensejara a aplicação de multa.

Defiro vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

a revogação da prisão.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 1218-20.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA BIBIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta nos termos do 

inc. I, do art. 487, CPC, acolho o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo matrimonial existente entre 

AUDILINA BIBIANO DOS SANTOS e ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS. 

Ademais, fica consignado que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira qual seja: AUDILINA BIBIANO DA SILVA. Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente, no sentido de providenciar as necessárias 

averbações.Expeçam-se os mandados pertinentes. Certifique se houve a 

expedição de certidão em favor do advogado dativo. Em caso negativo, 

expeça-se. Não tendo sido arbitrado valores, desde já arbitro em 02 URH 

pelo múnus exercido pelo advogado dativo.Condeno o requerido em 

custas processuais. Deixo de condenar a parte requerida em honorários 

advocatícios tendo em vista que, a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de 

junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - AgR 25747/2016]. Após, com o 

trânsito em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 15 de março de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83501 Nr: 201-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta nos termos do 

inc. I, do art. 487, CPC, acolho o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo matrimonial existente entre 

GENIVALDA DA CRUZ PRIMO PEREIRA e ROGERIO FRANCISCO PEREIRA. 

Ademais, fica consignado que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira qual seja: GENIVALDA DA CRUZ PRIMO. Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente, no sentido de providenciar as necessárias 

averbações.Expeçam-se os mandados pertinentes. Certifique se houve a 

expedição de certidão em favor do advogado dativo. Em caso negativo, 

expeça-se. Não tendo sido arbitrado valores, desde já arbitro em 02 URH 

pelo múnus exercido pelo advogado dativo.Condeno o requerido em 

custas processuais. Deixo de condenar a parte requerida em honorários 

advocatícios tendo em vista que, a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de 

junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - AgR 25747/2016]. Após, com o 

trânsito em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 15 de março de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78494 Nr: 2575-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta nos termos do 

inc. I, do art. 487, CPC, acolho o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo matrimonial existente entre 

NELCI DIAS SILVA CARDOSO e DARCI DOS SANTOS CARDOSO. 

Ademais, fica consignado que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira qual seja: Nelci Dias Silva. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente, no sentido de providenciar as necessárias 

averbações.Expeçam-se os mandados pertinentes. Certifique se houve a 
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expedição de certidão em favor do advogado dativo. Em caso negativo, 

expeça-se. Não tendo sido arbitrado valores, desde já arbitro em 02 URH 

pelo múnus exercido pelo advogado dativo.Condeno o requerido em 

custas processuais. Deixo de condenar a parte requerida em honorários 

advocatícios tendo em vista que, a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de 

junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - AgR 25747/2016]. Após, com o 

trânsito em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 15 de março de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114992 Nr: 7380-60.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BRUNO LUCHI ZINGUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Atento aos autos verifico que a parte autora não se encontra parca de 

recursos financeiros, e, tendo em vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da 

CF norma hierarquicamente superior a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade 

da efetiva comprovação da insuficiência de recursos. E assim não se 

encontra a parte autora considerando que, não demonstrou sua 

miserabilidade.

 O fato é que tal presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao 

Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca comprovação da 

condição de hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o 

benefício da gratuidade de justiça.

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.

 Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento das custas 

de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. Ausente à comprovação 

recolhimento no prazo supra, intimem-se a parte autora pessoalmente para 

suprir a falta em 05 dias sob pena de extinção sem resolução do mérito 

nos termos do art. 485, III, CPC conforme o Provimento n.º 91/2014-CGJ.

 Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos 

ao Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido 

recolhimento, bem como, proceda com as anotações pertinentes no 

sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 3353-39.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PINHEIRO ROSA, LUCINEIA FERRARI 

DA SILVA, SILVAL ANDRADE DOS SANTOS, MARINA ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159

 Vistos em correição.

Certifique a tempestividade das contestações apresentadas nos autos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89414 Nr: 2001-75.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI, MARILEI 

CADORES BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Vistas a parte autora, pelo prazo de 15 dias, para manifestação quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115473 Nr: 57-67.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE BEATRIZ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DETERMINO que o presente requerimento seja cumprido em 

10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT e 

desde que não tenha sido fixado prazo diverso pela Central de Mandados; 

4) Se necessário, expeça carta precatória para tanto.Intimem-se. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 3638-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos constam, julgo 

procedente a presente ação de reintegração de posse proposta por BB 

LEASING SA – ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor de E 

CONSTRUTORA MISKI LTDA, representada por PAULO MISCHIATTI NETO 

e, por consequência, mantenho a liminar concedida nos autos, 

reintegrando definitivamente a autora na posse do veículo descrito na 

inicial.Assim sendo, extingo a presente relação processual, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 467, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88933 Nr: 1843-20.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON ALAN MIOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido de ref. 33, uma vez que o requerido já foi citado, 

conforme certificado à ref. 35.

Intime-se, pessoalmente, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92664 Nr: 3233-25.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, requerendo apenas a 

atualização de cadastro de advogado, conforme ref. 30, inviabilizando o 

prosseguimento do feito.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse do requerente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 727-76.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN GONCALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa no intuito de 

localiza-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117164 Nr: 809-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CLENILDA TOMICHA DE MENDONÇA, VILMAR DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, MUNICÍPIO 

DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR.Cite-se as partes 

requeridas NA FORMA ELETRÔNICA, para, querendo, apresentarem 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 

20018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117080 Nr: 776-49.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 117080

Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por THIAGO 

VINÍCIUS OLIVEIRA e NATHALIA MAGDA OLIVEIRA por meio de sua 

representante legal RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA em face de ALTAIR 

DA ROSA.

Decido.

De pronto, no meu entendimento a presente demanda ajuizada pelo 

autor/exequente, trata-se na verdade de mero requerimento de 

cumprimento de sentença, considerando que visa, sobretudo, que o 

requerido cumpra “o quantum” acordado em acordo homologado, cuja 

sentença homologatória já se encontra transitada em julgado.

Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de 

sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, 

devendo em tais autos dar o devido cumprimento da sentença 

homologada.

Desta feita, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

cautelas estilares, devendo a parte autora apresentar o presente 

requerimento de cumprimento de sentença nos autos de conhecimento 

oriundo da 2ª vara desta comarca.

Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Notifique-se o Ministério Público.

Sem custas.

Às providências.

Comodoro/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117019 Nr: 739-22.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALZIZA MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 117019

Vistos em correição.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117078 Nr: 775-64.2018.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 117078

Vistos em correição.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95879 Nr: 4763-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 95879

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Família interposta por Evelyn Camily da Conceição e 

Emily Vitória da Conceição ambas representadas por sua genitora Daiane 

da Conceição Moraes em face de EUFLAVIO DOS SANTOS BRITO todos 

devidamente qualificados.

 É o breve relato.

Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Certifique se o requerido foi citado do teor da presente demanda, bem 

como se apresentou contestação nos autos;

2) Requisite do Cejuscc a juntada imediata do termo de comparecimento da 

autora em 28/09/2017;

3) Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação no prazo 

de 30 (trinta) dias conforme reza o art. 698, CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116948 Nr: 718-46.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO DIAS FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 116948

Vistos em correição.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117637 Nr: 998-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AILTON FRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESS JOSE GONÇALVES - 

OAB:1739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de pedido de transferência do recuperando AILTON FRANCO 

DOS SANTOS, para cumprir pena no regime semiaberto nesta Comarca de 

Comodoro/MT, visando a proximidade do apenado com seus familiares, 

bem como exercício de profissão lícita.

 Juntou documentos comprovando o alegado, págs. 09/47.

Decido.

Analisando o presente caso, verifico que o recuperando encontra-se 

cumprindo pena no regime semiaberto, bem como que possui familiares e 

emprego lícito nesta Comarca.

Assim, tendo em vista o caráter de ressocialização das penas, 

considerando que o amparo familiar e o trabalho lícito auxilia de forma 

gradativa em tal objetivo, defiro o pedido de transferência do recuperando 

AILTON FRANCO DOS SANTOS, para cumprir a pena no regime 

semiaberto nesta comarca.

 Oficie-se a Comarca Palmeiras de Ouro Preto do Oeste/RO, noticiando da 

presente decisão, bem como solicitando a remessa do executivo de pena 

do recuperando à esta Comarca para regular processamento do feito.

Após, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 275-95.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ADALA 

FERNANDES - OAB:, ANA PAULA PELEGRINI - OAB:, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que não houve tempo hábil para cumprimento da precatória 

expedida, redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 

2018, às 14h30min.

Oficie-se a comarca deprecada para fins de aditar a missiva expedida 

nesses autos.

Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento, considerando que se trata de 

processo que tem prioridade processual.

 Intime-se o autor acerca da redesignação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115859 Nr: 273-28.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ADALA 

FERNANDES - OAB:, BERNARDO DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que não houve tempo hábil para cumprimento da precatória 

expedida, redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 

2018, às 14h00min.

Oficie-se a comarca deprecada para fins de aditar a missiva expedida 

nesses autos.

Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento, considerando que se trata de 

processo que tem prioridade processual.

 Intime-se o autor acerca da redesignação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 2926-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZIMERMANN BONAPAZ, EDILSON 

PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Tendo em vista que o advogado Guilherme de Arruda Cruz tem endereço 

de domicílio profissional na Comarca de Sapezal-MT, deixo de expedir o 

mandado de busca e apreensão dos autos conforme determinado no 

despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o supramencionado para devolver os autos em 

cartório sob pena de perda de direito de vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão competente responsável pela 

instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38734 Nr: 3432-23.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 

determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37996 Nr: 2694-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28046 Nr: 2089-94.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 1909-73.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLENA CORREIA DE FREITAS, CELIA REGINA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o advogado Paulo Rogério de Souza e Silva tem 

endereço de domicílio profissional na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, 

deixo de expedir o mandado de busca e apreensão dos autos conforme 

determinado no despacho exarado no dia 09/03/2018, e impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o supramencionado para 

devolver os autos em cartório sob pena de perda de direito de vista fora 

da Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil ou órgão 

competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34944 Nr: 3127-73.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO, JONES LOURDES FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

VALTER LOCATELLI - OAB:3554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118700 Nr: 1448-57.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FELÍCIO COVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Determino que seja procedida a citação do requerido no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 07 de maio de 2018 às 16h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 
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contados da data da audiência.

 Cientifique-se as partes que a audiência será realizada no centro de 

conciliação. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes 

autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

 Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

 Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

 Intime-se a parte autora da audiência designada.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73181 Nr: 392-91.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Moreira da Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Vistos em correição.

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Após, se transitado em julgado, retifique o sistema Apolo para fazer 

constar que o feito sem encontra em fase de cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118565 Nr: 1381-92.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERÁRIA COMODORO LTDA - ME, CLAUDICEIA 

APARECIDA BUENO DE CASTRO, ADILSON DUPZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR ASSIS DE FREITAS, SOUSA ALVES 

INDÚSTRIA DE TIJOLOS LTDA-ME, WALDEMAR DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com arrimo no art. 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, 

indefiro a TUTELA ANTECIPADA vindicada.No mais, determino que seja 

procedida a citação dos requeridos nos endereços acostados nos autos 

para comparecerem na audiência de conciliação que designo para o dia 07 

de maio de 2018 às 15h00min.Acaso haja desinteresse na realização da 

audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.Cientifique-se 

as partes que a audiência será realizada no centro de conciliação. 

Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião as 

partes que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC.Na data aprazada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 

334, §10, CPC].Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi 

designada a audiência.Intime-se a parte autora da audiência 

designada.Expeça-se o necessário.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93075 Nr: 3448-98.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos em correição.

Verifica-se consoante termo de conciliação que as partes estão 

convencionando extrajudicialmente o litigio em questão, portanto, com 

fulcro no artigo 313, II, do CPC, suspendo o processo, pelo prazo de 06 

(seis) meses, consoante dispõe o art. 313, §4º, CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105275 Nr: 3217-37.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENTO DE ARRUDA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta.Honorários advocatícios, custas e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC].Defiro o prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada do substabelecimento.Após, com o trânsito em julgado, 

certifique o devido recolhimento das custas processuais e empós 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 22 de 

março de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112998 Nr: 6526-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Homologo a desistência das testemunhas de defesa.

Tendo em vista que o feito demanda uma analise mais aprofundada, tenho 

por bem mantê-lo concluso para sentença, sendo que passo a deliberar 

sobre o pedido de liberdade requestado.

Em relação ao Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela 

defesa do réu, não se olvidando das teses levantadas pelo acusado, 

tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que 

evidencia a necessidade da sua segregação cautelar do acusado.

 Com efeito, resta ainda latente a presença do “fumus boni juris”, 

estampada na existência de fortes indícios da materialidade e autoria 

delitiva por parte do indiciado, de modo que estou convicto de que a 

manutenção de sua prisão é medida que se impõe.

Sobre o tema dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal:

 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
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Tem-se ainda que, a prisão do acusado se mantem pelos fundamentos 

anteriormente esposados, notadamente a garantia da ordem pública, haja 

vista ser o acusado useiro e vezeiro na prática do delito de roubo, 

possuindo diversas condenações pelo mesmo fato, o que também consta 

no acordão citado.

 Nesse sentido:

“(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão 

preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das 

circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in 

concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o 

modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a 

atividade delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS 

CORPUS 2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão 

Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).

“(...) Ao se decretar prisão preventiva com fundamento na garantia da 

ordem pública, deve-se necessariamente examinar essa garantia em face 

do binômio gravidade do delito e repercussão social, o que foi feito pelo 

decreto de prisão da paciente. A gravidade do delito, de per si, não pode 

ser utilizada como fundamento da custódia cautelar. Porém, no presente 

caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana, além 

de ter ficado evidenciada a periculosidade da paciente, fatores que são 

suficientes para a manutenção da custódia cautela (...)”. (STF, Habeas 

Corpus n.° 84.498/BA, 2.ª Turma, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, 

julgado em 14/12/2004, fonte DJ de 03/06/2005, p. 47).

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão 

preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à 

manutenção provisória do acusado no cárcere, sendo que já foram 

apresentadas as alegações finais pelas partes, pendente somente a 

prolação da sentença.

Isso posto, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar dos acusados, em conformidade com o parecer 

ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data 

da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de 

Revogação da Prisão Preventiva formulado pelo acusado, pelo que 

mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi 

sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação 

cautelar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116800 Nr: 649-14.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que já foram apresentadas as razões finais das partes e, 

diante do já deferimento da tutela antecipada pleiteada, não havendo assim 

prejuízo, mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120463 Nr: 2246-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 120463

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento definitivo de sentença requerida por 

VICTOR HUGO OLIVEIRA MAZUTTI por meio de sua representante legal 

ROSIMAR FILETI DE OLIVEIRA em face de VANDERLEI MAZUTTI todos 

devidamente qualificados.

Decido.

De pronto, no meu entendimento a presente demanda ajuizada pelo autor, 

trata-se na verdade de mero requerimento de cumprimento de sentença, 

considerando que visa, sobretudo, que a requerida cumpra “o quantum” 

em sentença prolatada nos autos de cód. 30362. Verifico que não se trata 

de cumprimento provisório de sentença, pois ausentes seus requisitos.

Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de 

sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, 

devendo em tais autos dar o devido cumprimento da sentença.

Desta feita, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

cautelas estilares, devendo a parte autora/exequente apresentar o 

presente requerimento de cumprimento de sentença nos autos de 

conhecimento de cód. 30362 oriundo da 1ª vara desta comarca.

Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Às providências.

Comodoro/MT, 2 de maio de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119519 Nr: 1776-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIESLEY DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de 

DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: 

VOLKSWAGEN, modelo GOL G5/NF TOTALFLEX 1.0 8V (TREND) A/G 4P, 

ano 2008/2009, chassi 9BWAA05UX9T137509, placa NPH1350, cor 

PRETA e renavam nº 989998509.A propósito, nomeio como depositário fiel 

do bem móvel sobre o qual recai o ato de constrição judicial o 

representante legal da empresa requerente ou aquele indicado na petição 

inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá o requerido entregar o bem e seus respectivos documentos 

consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 

911/69.Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão.Cientifique-se o requerido 

para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar 

deferida nestes autos pague a integralidade da dívida conforme os valores 

apontados pela parte autora ocasião em que o bem lhe será restituído livre 

do ônus, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 

1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04].Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão.Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC.Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias permanecendo silente a parte requerida, caso 

requerido, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de restrição 

judicial do bem móvel discutido nos autos.Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 02 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119739 Nr: 1859-03.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Primeira 
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Vara Cível e Criminal desta comarca e DETERMINO que, intimada a parte 

dessa e nada requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso 

por irresignada com a decisão de declínio, faça a 

remessa/distribuição/redistribuição do processo no juízo competente, com 

as anotações e baixas.Ciência ao Ministério Público.Intime.Cumpra, com 

URGÊNCIA.Às providências.Comodoro-MT, 02 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120337 Nr: 2177-83.2018.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, EDUARDO 

BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código120337

VISTOS, ETC.

 LEILA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA e EDUARDO BATISTA DA SILVA 

por meio de seu advogado constituído ajuizou perante este juízo Acordo 

extrajudicial para fins de regularização da guarda de filho menor em 

comum, bem como pensão alimentícia e visitas.

 Aduziram em apertada síntese que os interessados conviveram juntos 

por certo período e como fruto dessa união advieram dois filhos, hoje, 

ambos menores de idade. Desta feita, firmaram acordo quanto à guarda, 

pensão alimentícia e visitas.

 Requer que seja homologado o acordo extrajudicial elaborado entre os 

interessados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Primeiramente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II do CPC.

 Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a(s) parte (s) 

interessada(s) comprovou a sua hipossuficiência de recursos nos 

presente autos, mormente pela documentação apresentada em anexo a 

presente inicial.

 Por tratar-se de jurisdição voluntária cabe ao juízo adotar em cada caso a 

solução que considerar mais conveniente ou oportuna [art. 723, parágrafo 

único, CPC].

 Desta feita, tendo em vista que há interesse de incapaz remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 02 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120042 Nr: 2015-88.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 120042

VISTOS, ETC.

 NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO devidamente qualificada na peça 

basilar ajuíza Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Sustenta em apertada síntese que a autora atualmente possui 58 anos de 

idade e que esta desde a sua infância sempre laborou nas lidas 

campesinas.

 Informou na exordial que em 05/12/1980, casou-se com o lavrador Srº 

Aristacio Ricardo e juntos foram viver e laborar nas lidas campesinas, 

sempre exercendo atividades rurícolas sob o regime de economia familiar.

 Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

rural por idade em favor da parte autora.

É o breve relato.

 Decido.

Da assistência judiciária gratuita.

 Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento pelos 

documentos apresentados junto a exordial.

 Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 2 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36728 Nr: 1427-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN EVERSON DE AZEVEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Não conheço do requerimento retro, haja vista que a suspensão já foi 

deferida em decisão de fl. 35.

Nessa senda, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38393 Nr: 3091-94.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO BARBOSA NETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora para que apresente o endereço do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 3638-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante a ausência de preenchimento de todos os requisitos previstos no 

artigo 524 e ss, do CPC, intime-se a parte exequente para emendar o 

presente requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33573 Nr: 1759-29.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, DARCI CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 VISTOS, ETC.

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto ao pagamento em excesso alegado pelo requerido Antônio José da 

Silva.

 Quanto ao requerido Darci Carraro, tendo em vista que não foi efetuado o 

pagamento espontâneo da condenação, procedo da seguinte forma:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 3642-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM VAREJ DE PROD. ALIMENTICIOS BELA 

VISTA LTDA, ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante a devolução do Aviso de Recebimento – AR, intime-se a parte 

exequente para que apresente o endereço da executada Marlene de 

Loura Almeida.

Ademais, intime-se o banco para que apresente bens passiveis de 

penhora do executado Elson Gregorio de Almeida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34446 Nr: 2630-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 VISTOS, ETC.

Ante a renuncia do causídico anteriormente nomeado, nomeio o Dr. Victor 

Henrique Rampaso Miranda para defender os interesses do réu, devendo 

ser intimado dessa nomeação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 1630-53.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLI SEBASTIAO GOMES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente para que, caso queira, manifeste-se nos 

autos a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pela Autarquia-ré em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32340 Nr: 528-64.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POTTOS NUNES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido apresentou guia de depósito no valor de R$ 

9.788,33 (nove mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três 

centavos) voluntariamente, fl, 157, determino a liberação dos valores 

mencionados em favor da parte requerente.

 Após, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca do valor 

remanescente aduzido pela parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88537 Nr: 1694-24.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Pelo exposto, proceda-se a atualização do cálculo de pena, com a 

alteração da data-base para cálculos dos benefícios como sendo a data 

da prisão/recaptura do recuperando (29/08/2017), descontando a fração 

de 1/3 dos dias remidos até a data de 29/08/2017, bem como somando-se 

a pena de 10 meses de detenção.Após, intimem-se as partes para 

manifestação quanto ao cálculo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

concordância táci ta.Em seguida,  autos conclusos para 

homologação.Quanto à pena de multa, ao cálculo desta. Após o cálculo, 

intime-se o recuperando para pagamento em 10 (dez) dias. Transcorrido 

aludido prazo sem pagamento da multa, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 121105 Nr: 2525-04.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AZAMBUJA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119761 Nr: 1866-92.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR DE OLIVEIRA CAINETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Cite-se a autarquia requerida, 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro, 14 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120955 Nr: 2459-24.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão proferida nos autos de ref: 04, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora, conforme 

determinado na decisão supramencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116362 Nr: 465-58.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 32 proferida nestes autos, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte autora, a fim de que no prazo de 

15 dias, manifeste-se nos autos a respeito da preliminar arguida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 1490-82.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACIFICO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por Pacifico de 

Almeida em face de Instituto Nacional do Seguro Social todos devidamente 

qualificados.

Exarada sentença de procedência dos pedidos constantes na exordial 

pelo magistrado que presidia o feito a época, irresignado, apresentou o 

Instituto Nacional do Seguro Social recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

De proêmio, aponhe o senhor Gestor Judicial assinatura na certidão retro.

Dito isso, tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de 

gratuidade de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, 

CPC, DEIXO de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura 

existente.

 Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto.

Em seguida, intime-se o apelado mediante publicação no DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, 

C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o decurso do 

prazo para apresentação.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

CIENTIFIQUE as partes que estas deverão informar nos autos se houve a 

devida implantação do benefício concedido nos autos.

Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40109 Nr: 1126-47.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELINA MARÇAL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerimento apresentado pelo exequente se baseia em titulo 

extrajudicial que não é o caso dos autos.

Todavia, visando buscar a celeridade e tendo em vista que busca o 

exequente o cumprimento da sentença, desnecessário determinar emenda 

deste requerimento.

Nessa senda, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se a Fazenda Pública para que, caso queira, impugnar o 

cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou se for o caso será 

determinado que a autoridade responsável pela executada proceda ao 
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pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa 

prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem como, não 

incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também 

do CPC.

No mais, aponhe a Senhora Gestora a sua assinatura nas certidões 

apócrifas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14316 Nr: 2185-51.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO TEODORO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Certifique se houve os levantamentos dos valores depósitos nos autos 

consoante cópia dos alvarás de autorização de fls. 174 e 175.

Se necessário for, diligencia junto à COREJ no intuito de buscas de tal 

informação.

Em caso de não levantamento por razões diversas, certifique-se e 

elabore-se novo alvará de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada.

Cientifique-se a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. 

CNGC/MT.

 Determino que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 2115-53.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e, em 

consequência HOMOLOGO o cálculo apresentado pela impugnante no 

valor de R$ 78.131,16, sendo R$ 71.379,16 referente às parcelas 

atrasadas e R$ 6.752,00 referente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais.Condeno a parte impugnada em custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da 

condenação [art. 85,§19 do CPC] sobrestada a sua cobrança por até 

cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, §3º, 

CPC.Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível e, 

juntado aos autos o demonstrativo de débito atualizado, intime-se a parte 

exequente para manifestar se renunciará ao valor excedente. Se houver 

manifestação pela renúncia ao excedente oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, §3º, II, CPC]. Quanto aos honorários 

advocatícios, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida 

para que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 

535, §3º, II, CPC].Se porventura, a parte exequente não renuncie aos 

valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por meio de 

precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, 

§3º, I, CPC].Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64610 Nr: 2777-80.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Defiro o pedido de suspensão de fl. 76, determinando a suspensão do 

feito conforme disposto no art. 10, da lei 13.340/16.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66112 Nr: 4301-15.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME, NELSON MACHADO, ALRIZA PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Considerando o teor da petição retro, tenho que a inexistência de bens 

penhoráveis faz com que o processo se suspenda nos termos do artigo 

921, III, CPC.

 Para tanto, declaro suspensa a presente execução/cumprimento de 

sentença pelo prazo de 01 ano, o qual se suspenderá a prescrição.

 Remetam-se ao arquivo, posto que a qualquer tempo o exequente poderá 

prosseguir com a ação, independentemente de recolhimento de taxa.

 Ressalto que deverá o credor atentar à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens suscetíveis de constrição, de modo a possibilitar o 

prosseguimento do processo, posto que decorrido o prazo de 01 ano sem 

qualquer manifestação, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente, conforme § 4, do mesmo artigo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69810 Nr: 2862-32.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 451-16.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO EUCLIDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando Mauricio Euclides 

de Araújo, pela prática dos delitos previstos no artigo 228, caput, 229, 

caput, 230, caput, todos do Código Penal, e artigo 12, da lei Federal nº 

10.826/2003, cuja pena restou fixada em 09 (nove) anos de reclusão, em 

regime inicial fechado e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, 

e ao pagamento de 359 (trezentos e cinquenta e nove) dias multa.

Às fls. 196/224, encontra-se encartado acórdão do Tribunal de Justiça, 

onde se extrai que as reprimendas do increpado foram readequadas pela 

Segunda Instância, passando a ser 03 (três) ano de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicial aberto, e 01 (um) ano de reclusão, e o 

pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Cálculo de pena à fl. 243.

A defesa impugna o cálculo de pena em fls. 245/249.

O Ministério Público manifesta pela extinção da pena imposta ao 

recuperando pelo seu devido cumprimento, fl. 251/253.

É o relatório.

 Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

restritiva de liberdade imposta (fl. 243).

Deste modo, acolho o pedido da defesa, bem como do Ministério Público, e 

julgo extinta a punibilidade de MAURÍCIO EUCLIDES DE ARAÚJO, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

 Quanto à pena de multa remanescente, intime-se o recuperando para que 

comprove nos autos o pagamento de multa remanescente.

Em caso de não pagamento, providencie a Gestora Judicial o envio das 

peças necessárias à Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso, para 

fins de execução, nos termos da CNGC.

Às providências e anotações necessárias.

 Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37876 Nr: 2574-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA LIMA DO NASCIMENTO, MAURICIO 

EUCLIDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT, THAIANE 

BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que os causídicos, devidamente intimados para regularizar 

a representação processual dos indiciados Mauricio Euclides de Araujo e 

Silva Lima do Nascimento, (fls. 96/97, 150/151, 152, 153) quedou-se 

inerte, determino a expedição de oficio à OAB/MT, comunicando o corrido, 

a fim de que a instituição tome as providências que entender cabíveis, 

encaminhando-se cópias necessárias.

Após, intime-se os denunciados para que, querendo, constitua novo 

patrono, sob pena de nomeação.

Em caso negativo, abram-se vistas dos autos à causídica nomeada à 

fl.240, para que apresente a derradeira peça e eventual recurso, sendo 

que lhe arbitro 3 URH’s para tal mister.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60569 Nr: 2351-05.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERNANDES ZANUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:OAB/MT 22096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES 

- OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro.

Tendo em vista que a parte executada foi procurada para ser intimada 

diversas vezes, todavia, constatou-se que a mesma encontra-se em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 

art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2599-10.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA, 

WALENTIM WINGENBACH, NAIR ZAMO WINGENBACH, PEDRO GARCIA 

TATIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, PATRICIA ALINE RAMOS - OAB:7.203/MT, PAULA C. 

CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Expeça-se certidão de inteiro teor da penhora realizada.

No mais, considerando o transcurso de aproximadamente de 08 (oito) 

anos da avaliação do imóvel, há grande probabilidade de que os valores 

atribuídos estejam defasados, pelo que, nos termos do art. 873, III, do 

Novo Código de Processo Civil, determino que seja realizada nova 

avaliação do imóvel penhorado à fl. 50.

Posteriormente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

teor do laudo de avaliação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Por fim, proceda-se a secretaria com as anotações necessárias para se 

providencie a atualização do sistema Apolo, quanto às publicações e 

intimações, no que concerne o nome do referido procurador aludido na fl. 

125v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64472 Nr: 2638-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDF, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que as partes pugnaram pela designação de audiência 

para tentativa de conciliação, designo audiência para o dia 18 de junho de 

2018, às 15h00min.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala de 

conciliação deste juízo.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34585 Nr: 2769-11.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA RIO MANSO LTDA, WANDERLEY 

ALENCAR NUNES, JOSIANE OLIVEIRA MATESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Citem-se os executados no endereço declinado à fl. 53, devendo ser 

expedida carta precatória.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31968 Nr: 158-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 VISTOS, ETC.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelos causídicos Pereira 

Gionédis Advogados, todos devidamente qualificados, em face de 

Genesio Cadore, haja vista condenação definitiva em honorários de 

sucumbência.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35027 Nr: 3210-89.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada por Prefeitura Municipal de Nova 

Lacerda/MT em face de Rsb Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que indicasse 

outros bens da parte devedora, sob pena de extinção, nos termos do art. 

580 da CNGC/MT.

Petição requerendo a extinção do feito, ante a não localização de bens da 

parte executada.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico, haja vista que o feito encontra-se 

proposto desde o ano de 2010.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo manifestou concordância com a extinção do feito.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, c.c. artigo 581 da CNGC/MT, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Expeça-se certidão de crédito, conforme disposto no artigo 583 da 

CNGC/MT.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34903 Nr: 3087-91.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CASSIMIRO DE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista o Acórdão que desproveu o recurso, indefiro o pedido 

ministerial arquivando-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61282 Nr: 3083-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F DE PAULA TRANSPORTES-ME, SILVANIR 

FRANCISCO DE PAULA, MARIA JOSE MOREIRADE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da Certidão Negativa de 

Citação por Edital da parte Executada, exarada na data: 14/05/2018, fl.: 72, 

dos autos do processo em epígrafe; bem como manifeste-se no que 

entender de direito, dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 232-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da Ordem 

de Serviço nº 01/2016 e, principalmente do item 4.8.15 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado, atualmente em 
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carga com os autos em epígrafe para que proceda a devolução dos 

mesmos, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades no art. 196 do CPC.

Ressalte-se a urgência do presente, tendo em vista ser processo relativo 

à Meta 2/2016-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22603 Nr: 119-93.2007.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da Ordem 

de Serviço nº 01/2016 e, principalmente do item 4.8.15 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado, atualmente em 

carga com os autos em epígrafe para que proceda a devolução dos 

mesmos, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades no art. 196 do CPC.

Ressalte-se a urgência do presente, tendo em vista ser processo relativo 

à Meta 2/2016-CNJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-17.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000055-17.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.126,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / 

PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista a penhora 

realizada nos autos, a fim de proceder com a correta marcha processual 

do feito, conforme preconiza o § 1º da Lei 9.099/95, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482. VI da CNGC, impulsiono os autos com a 

finalidade designar audiência de conciliação conforme segue: 15/08/2018 

as 11h30min. COMODORO, 14 de maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-17.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000055-17.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.126,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / 

PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista a penhora 

realizada nos autos, a fim de proceder com a correta marcha processual 

do feito, conforme preconiza o § 1º da Lei 9.099/95, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482. VI da CNGC, impulsiono os autos com a 

finalidade designar audiência de conciliação conforme segue: 15/08/2018 

as 11h30min. COMODORO, 14 de maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 1000052-28.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Diante 

petição juntada ao ID 13184271, cujo teor versa sobre o pedido de 

desistencia da ação, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de proceder com o 

cancelamento da audiencia designada para o dia 16/05/2018, bem como, 

para intimar a parte reclamada do referido ato. COMODORO, 14 de maio de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 53/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coim bra de Souza, matrícula 

12.500 , Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 1ª Vara 

desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de férias 

regulamentares, no período de 14 de maio a 02 de junho de 2018;

CONSIDERANDO solicitação verbal da MMª Juíza de Direito da 1ª Vara 

desta Comarca;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, matrícula n. 1761, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal na 1ª Vara desta Comarc a, no período 

de 14 de maio a 02 de junho de 2018 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 10 de maio de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 52/2018-DF

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO solicitação verbal da MMª Juíza de Direito da 1ª Vara 

desta Comarca ;

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº 35/2018-DF de 04.04.18, que designou a 

servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 8459, Auxiliar 
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Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária Substituta em 

Substituição Legal na 1ª Vara Cível desta Comarca, no período de 14 de 

maio a 02 de junho de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 10 de maio de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES NOVAIS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000548-68.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

RÉU: PAULO ALVES NOVAIS - ME Vistos etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração da parte autora objetivando a busca de endereço da parte 

requerida através de sistema SIEL (ID 13142928). Inicialmente vale 

consignar que a autora sequer trouxe aos autos documentos 

comprobatórios de diligências empreendidas no intuito de localização de 

bens da parte ré. Consigna-se novamente o encargo do autor em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização da requerida, de forma que as 

diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter 

excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as 

diligências disponíveis ao autor para o cumprimento de seu encargo. Ora, 

não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte requerente tem a seu dispor outros 

meios de localização. E é exatamente nesse sentido que deve ser 

entendido o princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC. 

Assim, não demonstrado o exaurimento das diligências empreendidas, eis 

que não há nos autos nenhum documento hábil a atestar que a diligência 

restou frustrada pela exequente, INDEFIRO o pedido de reconsideração de 

ID 13142928. Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar endereço da parte ré, ou ainda, comprovar o 

exaurimento de todas as diligências possíveis sem logração de êxito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000668-14.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 18.840,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PREVIDÊNCIA PRIVADA, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: GIOVANI BIANCHI Parte Ré: RÉU: 

OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS Vistos etc. 

Nos presentes autos, fora proferido despacho de ID 12785841, 

determinando-se à parte requerente a comprovação de seu estado de 

hipossuficiência ou o recolhimento das custas, devendo também retificar o 

valor da causa, recolhendo as custas sob parâmetro do quantum 

atribuído. Posteriormente, compareceu o autor apenas comprovando o 

recolhimento das custas, porém, sobre o valor já atribuído inicialmente à 

causa e sobre este o demandante afirmou que corresponde ao somatório 

das parcelas referentes a período em que se constatou sua incapacidade 

temporária, qual seja, entre 30/11/2016 a 04/08/2017, totalizando, assim, 

R$ 18.840,56 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis 

centavos). Ocorre que o valor atribuído pelo requerente equivale a exatas 

08 (oito) parcelas, sendo que o período que postula o recebimento 

indenizatório excede ao número afirmado. No caso, cabe à parte autora 

retificar o valor, vez que é estimável por meio de cálculo, devendo 

corresponder exatamente ao período requerido em sua exordial, nos 

termos do art. 291 do CPC. “1. Valor certo. À causa posta em juízo deve 

ser dado um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional deve ser valorada. A 

regra geral é que o valor da causa corresponde ao proveito econômico a 

ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional(STJ, 1a Turma, 

REsp 852.243/ PR, rel. Min. José Delgado, j.19.09.2006, DJ 19.10.2006, 

p.261). O valor da causa é o valor da época do ajuizamento da ação 

(súmula 502, STF). Qualquer alteração posterior à sua propositura que 

possa repercutir sobre o seu valor é irrelevante.” Assim, intime-se a 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial o valor correto à causa, recolhendo as custas complementares, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDSON CALOU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000926-24.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SEBASTIAO EDSON CALOU Parte Ré: 

RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL 

DOS SERV DE JACIARA Vistos etc. Conforme se observa do pedido 

inicial, noto que a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao benefício 

econômico pretendido nesta ação, vez que é estimável por meio de 

cálculo. Assim, intime-se a requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial o valor correto à causa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA RIBEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000922-84.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CARINA RIBEIRO TEIXEIRA Parte Ré: 

RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Conforme se observa do 

pedido inicial, noto que a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao 

benefício econômico pretendido nesta ação, vez que é estimável por meio 

de cálculo. Assim, intime-se a requerente para, no prazo impreterível de 15 
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(quinze) dias, emendar à inicial o valor correto à causa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000957-44.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSUE ALVES MARTINS Parte Ré: 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP Vistos etc. Conforme se 

observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de não possui 

condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar 

a inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do 

CPC - ou anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Ainda, noto que a parte 

demandante deixou de atribuir valor à causa em sua petição inicial. Assim, 

promovam os requerentes, no mesmo prazo supra, a atribuição do valor à 

causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000941-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DE CORAL EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA OAB - GO36957 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000941-90.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MASSA FALIDA DE CORAL 

EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA Parte Ré: REQUERIDO: USINA JACIARA 

S A - MASSA FALIDA Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 

do CPC), recebo a missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, 

podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. 

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000969-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000969-58.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO GOMES FERREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: GESSIVALDO GOMES DA SILVA, USINA JACIARA S A - 

MASSA FALIDA Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do 

CPC), recebo a missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, 

podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. 

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000985-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000985-12.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE REQUERIDO: MAGNO 

ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS Vistos etc. Presentes os requisitos 

legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. Cumpra-se 

conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001004-18.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BENEDITO SABINO PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme se 

observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de não possui 

condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 
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5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar 

a inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do 

CPC - ou anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Ainda, noto que a parte 

demandante atribuiu valor à causa inferior ao benefício econômico 

pretendido nesta ação, bem como verifico à ausência de pedido no que 

tange ao danos materiais. Assim, promova o requerente, no mesmo prazo 

supra, as correções apontadas, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53125 Nr: 1679-71.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALMEIDA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27465 Nr: 1123-11.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM, JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DO 

ROSÁRIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58102 Nr: 2170-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI LANGNER BINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 1752-43.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Custódia de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51544 Nr: 65-31.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 1859-24.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FORTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 2118-14.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO FRANCISCO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75562 Nr: 653-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER SCHWERINER NEUBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT
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 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 161743 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 03/05/2018 às 13h45hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101539 Nr: 6850-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA, GENERALI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA MENDES DE 

CAMARGO DA ANA - OAB:78826, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - 

OAB:OAB/SP 88.098, Janaina Gasparetto Maroni - OAB:211.297 - SP, 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 731-56.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LOURENÇO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 415-82.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 12138-64.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN LAYSON MOFORTE, MARIA ROSA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 1489-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 170050 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 25/07/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1491 Nr: 7-53.1998.811.0010

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7.166 - B /MT, Camila Biral Vieira da Cunha Martins - 

OAB:246.397 - SP, Eduardo Ono Terashima - OAB:257.225 - SP, Julia 

Schulz Rotenberg - OAB:345.801 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIELSEN MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:11.890

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

autora, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais finais, no valor de R$ 362,40, conforme cálculo retro, 

devendo ser pagas em guias distintas e específicas), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110358 Nr: 1352-53.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEUSENI RODRIGUES BARBOZA, NILDA RODRIGUES DE 

SOUZA BARBOZA, ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA, ADEMILSON 

RODRIGUES DE SOUZA, CREUZA RODRIGUES BASILIO, IVANILDO 

RODRIGUES DE SOUZA, NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 
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pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 153605 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 25/07/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92296 Nr: 2503-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDO FONTANA, LUIZ 

ALBERTO FONTANA, ARMANDO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 170056 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 25/07/2018 às 15h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57120 Nr: 1415-20.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53482 Nr: 2025-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Ofício retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75970 Nr: 776-31.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSO, IODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Marcos Fabian - 

OAB:22111/0

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial, desta ação, para condenar o 

requerido a pagar ao autor uma pensão mensal no valor equivalente a 

30% (trinta por cento) salário mínimo vigente, ratificando o valor arbitrado 

provisoriamente na decisão Inicial, mais 50% das despesas 

extraordinárias (despesas médicas e odontológicas, vestuário e material 

escolar). A obrigação incide a partir da citação, 14 de dezembro de 2017, 

conforme certidão de decurso de resposta de publicação do Edital de ref. 

59, (artigo 13, § 2º, da Lei Federal nº 5.478/68).Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Ainda, condeno o Estado 

de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à profissional 

nomeada nos autos, Dra. Rafaela Marcos Fabian (ref.67), os quais fixo em 

04 (quatro) URH, nos termos da tabela da OAB e CNGC/MT.Via de 

consequência, destituo a causídica nomeada, diante da chegada de mais 

um defensor público nesta Comarca.Ainda, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publiquem-se.Intimem-se.Ciência à DPE e ao MPE.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000732-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREEIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000732-24.2018.8.11.0010. AUTOR: 

NELSON PEREEIRA LOPES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela 

Antecipada proposta pela parte autora contra o Município de Jaciara, 

devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, com os 

demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta 

de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000746-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 
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(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000746-08.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FABRICIO ALVES PEREIRA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela 

Antecipada proposta pela parte autora contra o Município de Jaciara, 

devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, com os 

demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta 

de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000938-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DELFINO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000938-38.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FRANCISCO DELFINO NETO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS ETC, Francisco Delfino Neto 

ajuíza “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais 

e Morais” em face da Energisa Mato Grosso S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, almejando, liminarmente, a manutenção e a 

contenção da oscilação no fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n° 6/1303572-0, bem como, a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Aduz, em apertada 

síntese, atuar como profissional soldador, operando com maquinário 

pesado, tais como máquina de solda, compressor, furadeira, esmeriladora, 

dentre outros, utilizando, para tanto, energia elétrica na modalidade 

trifásica. Assevera há mais de 5 (cinco) anos vem sofrendo com as 

oscilações de energia elétrica em seu estabelecimento, a qual, segundo 

narra, deveria ser de 220v, no entanto, que chega a variar em 70v, 

variação indicada pelos próprios equipamentos, resultando, inclusive, na 

queima de aparelhos domésticos e maquinários. Verbera que requereu 

providências junto à concessionária, conduto, a oscilação perdura. 

Postula a concessão da gratuidade da justiça. É o relato. Decido. 1. Da 

gratuidade das custas judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta 

deferimento. O CPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, 

verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à requerente a fim de permitir o exercício do 

direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, 

gratuidade da justiça. 2. Da tutela provisória de Urgência No tocante à 

tutela antecipada postulado pelo autor, entendo que ainda não há nos 

autos elementos concretos a justificar seu deferimento in limine. É que não 

há nos autos a possibilidade do direito invocado pelo autor, em razão da 

ausência de comprovação da relação de fornecimento de energia elétrica 

em seu estabelecimento comercial (oficina), situado na Rua Pajé, nº 2895, 

mas, apenas, da relação de fornecimento de energia em sua residência, 

situada na Rua Guaianazes, nº 662 (UC 6/679094-1). Apesar de 

mencionada na inicial, a UC 6/1303572-0 não se fez acompanhar da cópia 

da respectiva fatura, o que impede a concessão da liminar almejada neste 

momento processual. Destarte, postergo a análise da pretensão liminar 

para posterior apresentação da defesa pela concessionária requerida e a 

juntada de outros documentos e dados técnicos acerca da variação e/ou 

oscilação na voltagem da energia elétrica fornecida à UC do requerente. 

De igual modo, a inversão do ônus da prova deverá apreciada no momento 

processual pertinente. Cite-se a requerida no endereço constante na 

inicial para, com fundamento no art. 334 do CPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso também 

não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º CPC) e apresentar sua contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 334 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 14 de maio de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001018-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001018-02.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ANTONIA SILVA NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC., Antônia Nunes Silva ajuíza “Ação Previdenciária” em face 
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do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos, 

almejando, em síntese, a concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade. Pede, ainda, a gratuidade da justiça. É o relato. Decido. 01. Da 

gratuidade da justiça. O pedido de justiça gratuita comporta deferimento. O 

NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, verbis: ‘Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à requerente a fim de permitir o exercício do 

direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para responder à presente 

demanda, querendo, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Apresentada a defesa, 

certifique-se sua tempestividade e, após, à autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar. Feito isso, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 14 de maio de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48440 Nr: 89-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS TIBURCIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 914-03.2013.811.0010

Código 52338

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BACENJUD, de acordo com o 

solicitado à fl. 41, este restou infrutífero, uma vez que foi bloqueado 

apenas a importância de R$ 10,09 (de reais e nove centavos), o qual 

procedi o desbloqueio por entender ser insignificante o valor.

Outrossim, quanto ao pedido de pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, deixo 

de apreciá-los diante do contido no despacho de fls. 99.

Saliento for fim que, embora conste no referido despacho que não foi 

localizado nenhum veículo em nome do executado via RENAJUD, na 

oportunidade foi bloqueada uma motocicleta de propriedade do requerido, 

conforme espelho anexo.

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome do executado.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 7 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 2551-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAN ENGELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo via DJE o advogado da parte autora para que 

este manifeste-se acerca de Laudo Pericial Ref.26. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 1015-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI DA SILVA MACHADO - ME, MARIA MARLI 

DA SILVA MACHADO, SANDRA REGINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1015-98.2017.811.0010

Código 89280

Exequente: Maria Marli Da Silva Machado

Executado: Prato Fino Comércio de Refeições LTDA

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 17.

Cumpra-se com URGÊNCIA

Jaciara-MT, 14 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 1813-06.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.L.D. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MELLO DOS 

SANTOS - OAB:9550-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de fls. 167/187, foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a 

intimação do advogado do requerido para contrarrazoar a apelação. É o 

que me cumpre certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001007-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA (EXECUTADO)

FABIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001007-70.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: TRIUNFO LOGS LTDA - EPP, FABIO 

LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA VISTOS ETC, 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifico que o exequente não encartou o comprovante do recolhimento 

das guias de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária devidamente 

vinculada aos autos. Assim, intime-se o requerente na pessoa de seu (s) 

advogado (s) para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, recolhendo as custas 

processuais e taxa judiciária devidamente vinculadas ao presente feito, 

sob pena de indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se Jaciara-MT, 14 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DOSSANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13176152, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13176003, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA FONTANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13187213 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13187213 .

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000989-83.2017.8.11.0010. REQUERENTE: EDVALDO FRANCISCO 

BATISTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Defiro a cota Ministerial. Intime-se a parte requerente 

conforme requerido, id. 13176976. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001011-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GARCIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001011-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JEAN CARLOS GARCIA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001012-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO FRANCISCO 

PEREIRA REIS REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos. 

Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante 

comprove sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a 

determinação não contraria a Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001014-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO FRANCISCO 

PEREIRA REIS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação não contraria a Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 
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assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000524-74.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Desconsidere-se 

a decisão retro - id. 13192307, porque alheia ao presente feito. Na 

verdade, refere-se a processo diverso patrocinado pela mesma parte. 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000132-03.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 14 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA GARCIA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13191846, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13191608, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000756-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 457 de 744



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000756-52.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 910, 

do NCPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados embargos, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Após o retorno 

dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000766-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000766-96.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 910, 

do NCPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados embargos, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Após o retorno 

dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000807-34.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MAURO BOSCO CABRAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010499-40.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMARA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010499-40.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

EXECUTADO: FRANCISMARA SILVA SOUSA Vistos. Oficie-se a 

Cooperativa de crédito indicada a informar sobre a eventual existência de 

cota social ou aplicações financeiras em nome da executada, no prazo de 

20 (vinte) dias. Assevere-se que o sistema BacenJud abrange mais de mil 

cooperativas de crédito em todo o pais, incluindo SICREDI. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de DIreito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000926-58.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Considerando que a busca de bens via sistema Bacenjud restou 

infrutífera, bem como os princípios que regem a Lei do Juizado (Art. 3º e 

4º da Lei 9.099/95), intime-se a parte executada a informar o n.º de seu 

CPF no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento. (Art. 774, IV e parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000911-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDLEI GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000911-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: EDLEI GONCALVES Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001020-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RENILDO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO 

que a parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e 

atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, 

ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo 

Código. Assevera-se que a determinação não contraria a Jurisprudência 

deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE 

PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR 

– EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

– INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PERANTE JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de 

extinção do feito sem resolução do mérito à falta de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo quando a parte autora, intimada 

para emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço na Comarca 

perante a qual ajuizou a demanda, afastando, assim, a suspeita de 

tentativa de violação ao princípio do juiz natural, permanece inerte. 2. O 

ajuizamento de ação perante Comarca diversa daquela onde reside a 

parte autora, com intuito de ser beneficiada por decisões de magistrado 

posteriormente aposentado compulsoriamente precisamente por admitir o 

processamento de ações bancárias ajuizadas por pessoas não 

residentes em sua Comarca de atuação caracteriza litigância de má-fé por 

alteração da verdade dos fatos, devendo a parte autora ser condenada 

às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% sobre o valor 

atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e indenização à parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a ser arbitrado pelo 

juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de extinção do feito 

sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser condenada aos ônus 

sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que devem ser 

fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, ainda, 

conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 8º, do 

CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, Relator: 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ESPERANCA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001010-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BEATRIZ ESPERANCA 

BIANCHI REQUERIDO: AYMORE Vistos. 1. Depois de detido exame dos 

autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão 

de inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de 

Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada 

em harmonia com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão 

dos efeitos da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar 

vindicada. Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001017-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANILLO QUEIROZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que 

procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão. Desta forma, e com fulcro no art. 300, § 2º do CPC, CONCEDO 

liminarmente a tutela de urgência pleiteada. Via de consequência, seja 

notificada a reclamada a se abster de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora apontada, referente ao valor 

discutido nos autos, e deixe de incluir o nome da parte reclamanda nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA) ou, caso a inscrição já 

tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que 
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ocasionada em razão deste débito, até determinação em contrário, tudo 

sob pena de incorrer no crime de desobediência. Consigne que, por não 

guardar relação com o débito discutido nos autos, a parte reclamante 

deverá adimplir as faturas mensais normalmente. 2. Igualmente, no tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação 

nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000132-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FRANCISCO ADAILTO DELMIRO 

PEREIRA EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000524-74.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Considerando a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão e a garantia idônea, 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a requerida a não incluir 

o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço 

de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso 

a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000978-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão e a garantia idônea, 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a requerida a não incluir 

o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço 

de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso 

a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000297-84.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOEL LUIZ DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. A reclamada consigna em juízo o pagamento do valor 

executado. Passo ao exame do MÉRITO. Os embargos devem ser 

recebidos e acolhidos em parte. Trata-se de Embargos a Execução 

interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A em desfavor de JOEL LUIZ DE ARRUDA, versando sobre o 

cumprimento da sentença e a quitação dentro do prazo. O embargante 

alega que a embargada calculou errado e excedeu no requerimento, aduz 

também que a sua intimação para o cumprimento se deu na data de 

23/08/2017 para que no prazo de 15 dias a cumprisse. Pois bem. 

Referente à condenação principal o reclamado foi vencido e no âmago da 

decisão ficou estabelecido: “Isto posto, opino pela procedência os pedidos 

iniciais para fins de condenar a reclamada a pagar ao autor a importância 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente 

acrescidos de juros de 1% a.m. devidos desde a citação e correção 

monetária pelo INPC/IBGE devidos desde a data do arbitramento, 

confirmando a liminar concedida anteriormente. Jaciara/MT, 28 de julho de 

2017.” A parte embargante alega que cumpriu dentro do prazo 

determinado, o que foi constatado, pois teria até o dia 07/09/2017 para 

efetuar o pagamento e fez o depósito no valor de R$ 4.192,45 (quatro mil, 

cento, noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) na data de 

06/09/2017 conforme comprovante acostado no ID 9832809, devendo a 
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época ter sido exigido R$ 4.196,20 (quatro mil, cento e noventa e seis 

reais e vinte centavos) – cálculo atualizado até a data de 06/09/2017. O 

cálculo realizado refere-se a 06/09/2017 (termo final), juros simples de 

mora de 1% a partir de 19/04/2017 nos termos da sentença, correção da 

homologação da sentença (ID n°9193218), constato que há pequeno valor 

remanescente a ser pago, então vejamos: · CÁLCULO DO JUÍZO: R$ 

4.196,20 · CÁLCULO DA RECLAMADA: R$ 4.192,45 · CÁLCULO DO 

RECLAMANTE: R$ 4.172,85 Os honorários não são devidos conforme 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, recebo o recurso e opino pelo ACOLHIMENTO em parte dos 

Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução para 

levantamento do valor remanescente: - A parte embargante (reclamada) 

R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente; 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001165-62.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ROZILANGEA ROSA 

QUEIROZ MACIEL REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001158-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001158-70.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: DORIVAN DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81799 Nr: 2853-86.2016.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz Diretor da Comarca de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, por não 

reconhecer ilegalidade ou atos arbitrários pelos envolvidos, INDEFIRO o 

presente pedido de providências, bem como determino o arquivamento 

destes autos, com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92264 Nr: 2771-21.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Pereira Carrafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada da Contestação. Ref:21

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 1083-87.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. Waldow Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 
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IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 3572-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMUJ - Sindicato dos Servidores do Municipio de 

Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208A

 Intimar o patrono do autor da juntada da Petição do Réu. Ref:93

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88303 Nr: 806-08.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Araújo e Araújo Ltda-ME em 

face de Wagner Piccin, ambos devidamente qualificados na exordial.

Analisando os autos, bem como conforme a manifestação da requerida às 

fls. 62/63, DETERMINO, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do 

NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação.

1-Intimem-se as partes.

2- Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos.

 3 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

Após, caso inexitosa a conciliação, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94557 Nr: 3974-18.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Alves Alecio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Alecio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que a parte requerente foi intimada para recolher as custas e 

taxas judiciais.

Por outro lado, a parte requerente pugnou, às fls. 50/53, pelo 

parcelamento das custas e taxas judiciais, alegando que a requerente não 

possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais na 

integralidade.

Pois bem.

O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

 O Art.98, § 6º, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que:

Artigo 98: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es¬trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.”

 §6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Sendo assim, concedo a requerente o parcelamento das despesas 

processuais, o que desde já fixo parcelamento em 6 vezes sobre o 

recolhimento devido, com a primeira parcela devendo ser paga no prazo 

de 15 (quinze) dias e as demais mensalmente a contar do recolhimento da 

primeira.

INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a 

comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36012 Nr: 176-93.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Vicencia do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:SIP- 6417107

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. Reinaldo 

Luciano Fernandes OAB/MT 12849-A, para manifestar acerca da 

manifestação de fls. 69/verso, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69863 Nr: 1222-44.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Vistos, etc.

Traslade-se cópia da r. sentença proferida nos autos em apenso.

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir justificando sua necessidade no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103258 Nr: 8397-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala Agropecuária e Construções Ltda, Douglas 

Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT, 

Liza Keyko Uemura - OAB:21.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e sendo a matéria de ordem pública, indefiro a petição 

inicial, com fundamento no artigo 330, inciso, IV do Código de Processo 

Civil/2015 e, consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito, na forma autorizada pelo artigo 485, I, do mesmo diploma 

legal.Outrossim, determino que a Secretaria Judicial proceda com o 

translado de cópia desta decisão aos autos da ação de execução, de 

código 99058.Custas se houver, pela embargante.P.R.I.Após o trânsito em 
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julgado, arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 628-93.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

conseqüentemente, decreto a interdição de ANDRÉ ALVES, qualificado 

nos autos, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil e, de acordo 

com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeio-lhe 

Curador na pessoa de sua genitora, a Sra. MARIA NAZARÉ ALVES, 

igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando em todos 

os atos da sua vida civil.Expeça-se mandado de inscrição no Registro 

Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º, III 

do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interditando, da curadora e a causa da interdição. Sem custas. 

Expeça-se certidão de cobrança na importância de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, intimando-se o perito desta 

decisão.P.R.I.Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às 

anotações de estilo e arquivem-se.Comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral para que sejam tomadas as medidas pertinentes, na forma do art. 

15, inciso II, da Constituição Federal.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35872 Nr: 37-44.2010.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Cunha David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito à expedição para proceder a intimação do 

requerido, para querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39132 Nr: 3153-58.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Maira Soares de Melo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14305, Fabrício Torbay Gorayeb - OAB:6351, Fernando Torbay 

Gorayeb - OAB:7361/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14305, Diogo Cesar Fernandes - OAB:11801, Fabrício Torbay 

Gorayeb - OAB:6351, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT

 Intimarr a parte autora para providenciar o pagamento da diligência ao 

oficial de justiça, junto ao sitio do TJ/MT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106715 Nr: 1517-76.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono das partes acerca da pericia médica, agendada para o dia 

14/02/2019, às 06:00 horas, no seguinte endereço Posto de Assistência 

Médica-PAM, e para querendo apresentar quesitos e assistente técnico, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79329 Nr: 1693-26.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franscielle Maria de Souza - 

OAB:20471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos etc.Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Repetição do Indébito em Dobro c/c Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por Maria da Silva Souza em face de Banco 

Itaú BMG Consignados S/A - BANERJ, ambos devidamente qualificados 

nos autos...Primeiramente, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

Banco Bradesco, para que confirme eventual crédito de R$601,85 

disponibilizado na conta nº 13037-0, em outubro de 2012, face a negativa 

da parte autora...Assim, rejeito a preliminar em questão...Assim sendo, nos 

termos do art. 357, inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da 

causa, DESIGNO audiência de instrução para colheita do depoimento 

pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas para o dia 20 de junho de 

2018, às 16h00min...Indefiro, contudo, a produção de prova pericial, tendo 

em vista que em análise aos documentos anexados pela parte autora, bem 

como os documentos apresentados pelo banco réu, observa-se ser a 

mesma assinatura por semelhança do contrato apresentado pelo 

requerido e a assinatura do Registro Geral. Portanto, conforme as provas 

lastreadas aos autos e em consonância com o princípio da persuasão 

racional do Juiz, entendo ser absolutamente incabível o requerimento de 

prova pericial grafotécnica, na presente lide. ...A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão...As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo que 

somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. ..INTIMEM-SE ambas as partes para fins e 

prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário 

para a realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 2612-49.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos etc.

A parte requerida, citada por edital, não compareceu aos autos, 

tornando-se revel.

A par disso, nos termos do art. 72, inc. II do CPC nomeio a Dra. Eliane Fuhr, 

OAB/MT 19109, para promover sua defesa.

AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA, 

VIA POSTAL, FRUSTRADA. DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA DO ART. 216-R DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APÓS O EXEQUATUR, CITAÇÃO POR INTERMÉDIO 

DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A 

intimação prévia constitui procedimento preliminar à concessão da ordem, 
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podendo ser realizada via postal, pois o escopo é oportunizar o 

contraditório ao Interessado.2. Esta Corte Superior de Justiça deu uma 

interpretação extensiva ao art. 216-R do Regimento Interno para garantir o 

direito de defesa prévia do Interessado não localizado. Assim, após o 

decurso do prazo para a impugnação, nomeia-se curador especial (AgRg 

na CR n.º 9.556/EX, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 2/12/2015, DJe 18/12/2015).3. De qualquer forma, a alegação 

de eventual prejuízo foi afastada pelo posterior cumprimento da diligência, 

com a devida notificação da parte Interessada, nos termos do art. 247, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, por intermédio de oficial de 

justiça, 4.Agravo regimental desprovido. (AgRg na CR 10.191/EX, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 

15/12/2016)

Após, intime-se a ilustre patrona para se manifestar no prazo legal. Em 

igual prazo diga a parte autora.

Em seguida, colha-se manifestação do Ministério Público.

Sirva-se cópia desta decisão como mandado/carta de intimação. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76241 Nr: 364-76.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Celi Vieira de Brito Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:5699, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871/MS

 Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente para 

CONFIRMAR a liminar e DECLARAR a inexistência do débito em seu nome, 

referente ao débito indicado pela parte ré, e CONDENAR a parte ré a pagar 

ao Autor a importância de em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente 

corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a partir desta data.No mais, CONDENO a ré, ainda, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono 

da demandante que, à vista da matéria em discussão, tempo da demanda, 

bem como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos critérios do 

art. 85, §2º do CPC/2015, fixo em 20% sobre o valor da condenação.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8406-80.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Marin Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Luis Fernando Decarini - OAB:9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83415 Nr: 3796-06.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantuir Francisco Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar as partes acerca da audiência designada para o dia 26 de junho 

de 2018, às 15h30min. conforme decisão de ref:31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86720 Nr: 84-71.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Alves, Maria Nazaré Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de nova perícia feito pela parte requerida às fls. 73/75, 

por entender que a matéria está suficientemente esclarecida pela perícia 

de fls. 71, não estando presente a situação que atrairia a incidência do art. 

480 do CPC.

Ademais, a questão fulcral não exige conhecimento mais especializado 

que aquele do perito de confiança do Juízo.

Sendo assim, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

ainda desejam produzir, justificando-as, no prazo de 05 dias, ficando 

cientes que, a falta de especificação implicará na renúncia ao direito de 

produzir prova e julgamento antecipado da lide.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 5569-86.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte devida desde o dia 14/07/2016 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal.A 

correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização 

monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública. Os Juros moratórios deverão ser aplicados conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação de 

fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. Ressalto que o art. 1º F da Lei 

9.494/97 foi declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos 

termos do Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção 

devem ser fixados nos termos acima.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% 

(dez por cento) (art.85, §3º, I do CPC) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30729 Nr: 3226-98.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Silva Comercio e Transportes de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 
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no prazo de 15 dias, providencie a parte interessada a juntada de ficha 

cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como 

cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos 

titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no 

momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros 

documentos que entenda pertinentes.

 Com a juntada processe-se o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados. 

Com isso, suspende-se o andamento deste feito, até o seu julgamento.

 Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias (artigo 135, CPC). Expeça-se o necessário. Após, intime-se o 

exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68118 Nr: 356-36.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

informação da certidão do oficial de justiça e oficio juntado do médico 

perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4458-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner, Guiomar Izabel Laner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Oficial de Justiça, bem como ao decurso do prazo sem 

manifestação do executado citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78194 Nr: 1167-59.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Bassiqueti, Claudir Bassiquete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste, tendo em vista o 

extrato do BACEN estar anexado à decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88648 Nr: 1017-44.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto, Flavio Valerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57126 Nr: 3363-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda, Osmar 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:7832/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 SENTENÇA

Cuida-se de cumprimento de sentença de Brida Indústria e Comércio de 

Madeiras LTDA, Osmar Vieira e Jorge Balbino em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, todos ambos qualificados nos autos.

Cientificada da execução, a parte executada realizou depósitos judiciais 

em favor dos credores.

Em decisão de f. 346 e 351 determinou-se o levantamento dos valores 

depositados em favor dos exequentes, dando quitação ao débito.

Às f. 354 consta informação de “recebi” pelo patrono do exequente.

É o breve relatório. Decido.

Direto ao ponto, diante da satisfação total da obrigação, tenho que 

homologar os cálculos apresentados e extinguir a obrigação é medida que 

se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários advocatícios eis que 

não houve pretensão resistida da parte adversa.

Após, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63216 Nr: 648-55.2014.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdJA, MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação de Guarda c/c com pedido liminar proposta por Marlene 

dos Santos Miranda em desfavor de José Alexandre de Jesus Augusto e 

Maria José dos Santos, todos qualificados nos autos.

Recebida a ação, ás f. 20, determinou-se a realização de estudo na 

residência da autora.

Com a juntada do laudo, o pedido liminar de guarda deferido (f. 30).

Os requeridos não foram localizados para citação.

Entre um ato e outro determinou-se a remessa dos autos ao Cejusc na 

tentativa de conciliar as partes.

Em seguida, consta certidão (f. 60) de que a requerente não deseja a 

continuidade na tramitação do feito e pugna por seu arquivamento.

Não houve realização da sessão no Cejusc por ausência das partes (f. 

61).

É o sucinto relatório.

Sem delongas, considerando o noticiado pela autora em certidão de f. 60, 

a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, REVOGO A LIMINAR deferida às f. 30 e 

em cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos 

estritos limites enunciativos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 1888-26.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACMM, MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 70, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de calculo de fls. 105. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia 

da operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderão 

apresentar impugnação (art. 854, § 3º do CPC).e) Apresentada 

impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110580 Nr: 3216-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110579 Nr: 3215-20.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44027 Nr: 1137-63.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HeBL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia a utilização do sistema BACENJUD, visando à 

penhora de dinheiro dos valores devidos pela parte executada, eis que 

devidamente intimada não pagou o débito.

 Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 141, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de calculo de fls. 142. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar impugnação 

(art. 854, § 3º do CPC).

e) Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 226-22.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira, Fernando Nascimento Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etscheid Techno S/A - Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliosa Marques da Silva - 

OAB:159.755 SP

 DESPACHO

Junte-se o extrato do Bacenjud com a vinculação dos valores realizado 
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por este magistrado.

Após, expeça-se o alvará para levantamento dos valores, intimando as 

partes para requererem o que entender de direito o prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57092 Nr: 3325-29.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

A parte ré intimada para efetuar pagamento espontâneo, deixou de 

atender a determinação, sobrevindo pedido de penhora on line (f.96).

Tendo em vista que a parte executada, não pagou o débito e também não 

adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Sim, pois além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos do pedido de f. 88, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f.96-v. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78211 Nr: 1178-88.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubia Mara Oliveira Castro Girão, 1º Ofício de Registro 

de Imóveis e de Títulos e Documentos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

petição da parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86603 Nr: 5579-33.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69487 Nr: 1031-96.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Angelico Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira apresente 

contrarrazões ao recurso juntado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 2511-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira se manifeste quanto 

a contestação juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76381 Nr: 440-03.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flora Britos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92861 Nr: 3088-19.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala- Empreendimentos Imobiliarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67490 Nr: 27-24.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Gimenes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Móveis e Utulidades Ltda, 

SERASA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

petição da parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108798 Nr: 2477-32.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

manifestação da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86504 Nr: 5531-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armando Quintana Guinossi rep. por 

Irene Mª do Nascimento Quintana, Antonio Carlos do Nascimento Quintana, 

Evandro Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 3280-49.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliany Mara Gouveia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 2959-82.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga 

denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:131.600, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira se manifeste quanto 

a juntada de contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89109 Nr: 1206-22.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. Guedes – ME, Suelen Dias Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo sem que fosse juntado aos autos 

manifstação da parte requerida citada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43185 Nr: 297-53.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Mendanha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:MT/6.735

 Certifico e dou fé, que o patrono da parte executada foi devidamente 

intimado quanto a decisão fl.262, consoante publicação no DJE nº 10229, 

no entanto, até a presente data não houve manifestação. Desse modo 

promovo o feito com vistas ao patrono da parte exequente para requerer o 

que de direito, no prazo leal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68460 Nr: 540-89.2015.811.0018

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Naur Celestino Tedeschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Tedeschi Eugênia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimação das partes quanto ao retorno dos autos do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82324 Nr: 3106-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Intimar patrono da parte autora acerca da pericia médica, para o dia 

23/06/2018, às 08:00 Hospital Municípal de Juara/MT

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-19.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67536 Nr: 61-96.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Paulo Pontarolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

Compulsando os autos, denota-se que o pleito do advogado do 

recuperando (ref. 114), é mera reiteração, uma vez que esta questão já 

foi decidida no executivo de pena sob o cód. 72071, sendo inclusive 

objeto de recurso, o qual foi desprovido e, por conseguinte, manteve a 

decisão de 1º Grau (ref. 145 – cód. 72071).

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a 

decisão combatida (ref. 126), cujos fundamentos bem resistem às razões 

do recurso, de modo que a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Extraiam-se traslados das peças principais e juntem-se ao instrumento 

(art. 589 do CPP).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75027 Nr: 3685-56.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu EDEMAR RANGEL DA 

SILVA nas penas do art. 306, § 1º, inciso II c/c artigo 298, inciso III, ambos 

da Lei 9.503/97, cuja pena, passo a dosar. O delito cometido pelo acusado 

possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir. Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta; no que se refere aos antecedentes criminais verifica-se que o 

denunciado possui diversas ações penais em andamento, contudo, não 

será considerada para fins de maus antecedentes, tendo em vista a 

redação contida na Súmula 444 do STJ; em relação à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; 

quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente; acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes; quanto às circunstâncias são neutras, vez que normais à 

espécie; quanto às consequências não há registro nos autos de danos 

causados pela conduta do acusado; e nada se pode falar acerca do 

comportamento da vítima, já que o ofendido é a coletividade. Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. [...] 

Assim, condeno o réu Edemar Rangel da Silva a pena de 06 (seis) meses 

de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, §2º, c), e ao 

pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na 

época dos fatos. Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar 

em 48 horas, à autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de 

habilitação, se houver (art. 293, § 1º, do CTB). [...] Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após arquivem-se com as baixas 

devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83351 Nr: 3754-54.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Augusto Paulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos.

 Considerando que o réu reside na Comarca de Sapezal, defiro o pedido 

da Defesa, para tanto, expeça-se carta precatória à Comarca sobredita, a 

fim de que realizem o interrogatório do acusado.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada neste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001146-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: GEISIANE DA SILVA CESARIO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Conforme se 

infere dos autos, a audiência de conciliação designada neste feito não se 

realizou porque a carta precatória expedida para citação e intimação do 

requerido não foi cumprida. Nesses moldes, considerando o teor da 

certidão de ID. 13099529, informando que a missiva expedida foi 

distribuída somente na data de ontem (09/05/2018), em atenção ao 

princípio da economia processual, designo o dia 27/06/2018 às 13h:30min, 

para realização da referida solenidade. Oficie-se ao Juízo deprecado 

comunicando a presente decisão com a maior brevidade possível. Às 

providências. Juína/MT, 9 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000973-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes da audiência de Conciliação/Mediação designada para o 

dia 14/6/2018 às 8h40min na sala de audiência da CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000387-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDO FRANCISQUETTI (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca da informação juntada na id. nº 13189683, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001174-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes para manifestar acerca do Laudo Multidisciplinar, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119124 Nr: 919-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUÍNA CLUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJOR JOSÉ NETO DA SILVA LIMA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no que dispõe o art. 487, I, do NCPCJULGO 

IMPROCEDENTE o pedido mandamental, pelas razões acima expendidas, 

denegando a segurança requestada e revogando a liminar anteriormente 

concedida.Sem custas e sem honorários, por se tratar de ação 

mandamental (Súmulas 512/STF e 105/STJ).Transitada em julgado, 

arquive-se.Cumpra-se.Juína (MT), 12 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94773 Nr: 3018-20.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3018-20.2013.811.0025

Código 94773

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por 

ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Inicial e documentos às fls. 05/22.

Despacho inicial à fl. 24.

Citação do executado à fl. 25-v.

Petição do exequente às fl. 58

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que o executado quitou o débito em 

debate, conforme manifestação positiva da parte credora, motivo pelo qual 

a extinção do processo é medida que se impõe.

O art. 924, inciso II, do atual CPC, dispõe que:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;” (grifo nosso)

Dessa forma, diante da comunicação de que a dívida fora extinta por 

pagamento, outra alternativa não resta senão a extinção da presente 

execução.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

Isento de custas, por ser a mesma beneficiária de justiça gratuita.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 20 de março de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117873 Nr: 207-82.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE SANTOS DA GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607

 Autos nº 207-82.2016.811.0025 (Cód. 117873)

REQUERENTE: Marcilene Santos da Graça

REQUERIDO: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 VISTOS.

 Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada.

 Consoante se verifica às fls. 99-v a requerida promoveu o adimplemento 

espontâneo da condenação e o autor manifestou expressamente sua 

concordância com os valores depositados, pugnando pela transferência 

dos valores em conta bancária da patrona (fl. 100).

 Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

 Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados às fls. 

99-v, na forma requerida pelo autor às fls. 100.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 14 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110603 Nr: 2853-02.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:6000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação declaratória verbalizada pelo 

requerente, determinando a continuação da execução fiscal.Custas e 

honorários da sucumbência pelo autor, arbitrando-se a verba 

sucumbencial em 10% do valor atualizado da causa.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, remetendo-se à Central de 

Arrecadação para a execução das despesas processuais eventualmente 

não quitadas, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito sem 

ônus, dentro do prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o 

cumprimento da sentença.P.R.I.C.Juína (MT), 14 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2313 Nr: 5-53.1989.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 
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OAB:5389/MT

 Processo nº: 5-53.1989.811.0025 (Código nº: 2313)Embargante: 

Marcelino Soares SanchesEmbargada: Gleida Mariza CostaVistos, etc.

[...]Instado a impulsionar o feito, ante ao cumprimento da imissão sobre 

quase toda extensão de terras abrangida na sentença exequenda, 

peticionou a exequente, requestando a suspensão do feito, até que 

transitassem em julgado todos os recursos aviados nos embargos de 

terceiro, o que, sem sombra de dúvidas, é medida completamente sem 

sentido e não possui lastro jurídico nenhum, já que a interposição de 

recursos excepcionais às Altas Cortes não tem, de per si, efeito 

suspensivo, de modo que a execução da ordem se dá independente de 

trânsito em julgado.Destaque-se, ademais, quem resta em vigor somente 

uma ordem impeditiva da imissão total da área objeto do cumprimento de 

sentença, atinente a 1,3918 hectares que incide sobre a chamada 

Chácara Cafezinho, havendo de se concluir que, após 17 anos de 

execução, resta pouco dos 23,47 hectares a serem efetiva e 

definitivamente executados/imitidos e, assim mesmo, por força de decisão 

exarada em ação incidental, uma vez que a imissão ocorreu também na 

área da citada chácara.Dessarte, intime-se a exequente a recolher as 

diligências pendentes, conforme certidão de fl. 504, e, empós, remetam-se 

à contadoria para cálculo de eventuais custas remanescentes, 

certificando-se, ademais, a existência de eventual pedido de execução de 

honorários sucumbenciais neste feito.Por fim, façam-me conclusos para 

ulterior e definitiva decisão.Juína/MT, 11 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53562 Nr: 5675-71.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DAS GRAÇAS FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:16616-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040, FLAVIANA LETICIA R. MOREIRA - OAB:12891, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Autos nº 5675-71.2009.811.0025 (Cód. 53562)

REQUERENTE: Irene das Graças Firmino

 REQUERIDO: Banco Bmc S/a e outro

 VISTOS.

 Trata-se de ação de repetição de indébito com pedido liminar de 

suspensão da cobrança indevida c/c ação de indenização por danos 

morais.

 Consoante se verifica às fls. 164/168 a requerida promoveu o 

adimplemento espontâneo da condenação e o autor manifestou 

expressamente sua concordância com os valores depositados, pugnando 

pela transferência/levantamento dos valores em conta bancária dos 

patronos (fl. 169/170).

 Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, 

por sentença, a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

 Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados às fls. 

164/168, na forma requerida pelo autor às fls. 169.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 14 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80339 Nr: 4881-16.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDA, GILBERTO ANTÔNIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAS DOS SANTOS 

NASCIMENTO - OAB:23560/O, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, VIVIANE 

SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Autos nº 4881-16.2010.811.0025 (Cód. 80339)

REQUERENTE: Aline Pinheiro Nunes da Silva

 REQUERIDO: Gilberto Antônio de Araújo

AÇÃO DE COBRANÇA

VISTOS.

 Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, promova-se a conversão da presente ação em cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se.

 Juína/MT, 14 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99203 Nr: 619-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE BARROS OGRODOWCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR OGRODOWCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Autos n°: 619-81.2014.811.0025 – Cód. 99203

REQUERENTE: Luiz Felipe Barros Ogrodowczyk

REQUERIDO: Valdemar Ogrodowczyk

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

 Ante o Lapso temporal transcorrido desde o protocolo da petição de fls. 

88/89, indefiro o pedido de suspensão.

 E conforme noticiado na mesma petição, as partes firmaram acordo em 

relação ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 14 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54933 Nr: 1214-22.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARFALLA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA 

ME, PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 .Desse modo, rejeito a exceção de executividade alegada pelo curador 

dativo dos revéis, não havendo que se falar em ônus sucumbenciais na 

exceção quando não houver encerramento da fase procedimental, já que 

se cuida de incidente processual processado nos próprios autos.Lado 

outro, verificando que os três executados nunca foram encontrados, 

realize-se pesquisa nos sistemas públicos de consultas (INFOJUD, 

INFOSEG, SIEL, CAGED) objetivando a localização dos executados e a 

continuação do procedimento executório.Empós, vistas ao exequente para 

requerer o que entender de direito.Juína (MT), 14 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 3467-51.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Processo nº: 3467-51.2008.811.0025 (Código:44168)

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Hermes Lourenço Bergamimn

Vistos,

Indicado bem à penhora cuja nomeação foi rejeitada, justificadamente, pelo 

exequente, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Em sendo infrutífera a diligência e se tratando de fato notório que em suas 

atividades empresariais o executado possui créditos de exploração de 

lavra mineral (royalties da mineração de diamantes), defiro a pesquisa de 

informações, via INFOJUD, sobre os créditos suso mencionados, e em 

sendo declarados e registrados, autorizo a penhora de tais valores, até a 

satisfação do crédito exequendo.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores. Em sendo infrutíferas as diligências de constrição de bens 

do patrimônio do devedor, intime-se o exequente para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se com as cautelas e observando as regras procedimentais 

concernentes a esta modalidade de penhora.

Juína, 14 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105242 Nr: 184-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 184-73.2015.811.0025 - Código 105242

Exequente: Welinton José Serpa Gil

 Executado: Estado de Mato Grosso

V I S T O S,

 Manifesta-se o exequente à fl. 920, pleiteando o sequestro da quantia 

necessária à satisfação do débito exequendo, porquanto mesmo tendo 

sido expedida a respectiva requisição de pequeno valor (RPV), o Estado 

de Mato Grosso quedou-se inerte.

Considerando que a constrição de contas públicas não é medida ordinária, 

que se faça indiscriminadamente ou sem qualquer ponderação, havendo 

necessidade de se mostrar o esgotamento de vias alternativas para 

satisfação da obrigação, o que não foi feito no caso em tela, DETERMINO a 

intimação do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o pagamento do crédito de pequeno valor (fls. 88/90), ou 

manifeste o que entender de direito.

Transcorrido o prazo e silente o executado, OFICIE-SE ao TJMT, no setor 

de pagamento de precatórios, indagando da existência de pagamento de 

dívidas estaduais em Juízo, periodicidade e volume de valores, a fim de 

que se possa aferir se, de fato, a omissão alegada no caso caracteriza 

descumprimento reiterado dos direitos constitucionais insertos no artigo 

100 da ADCT, ou se é hipótese de aplicação do princípio da reserva do 

possível, na dicção da jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Às providências.

Juína/MT, 27 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109781 Nr: 2475-46.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTASSE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JUINA 

LTDA, IRACY MAITELLI ARMELLIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE JUINA, JOSE LINO 

MARTINEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Armeliato - 

OAB:11.372/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT, 

SARAH ARMELIATO - OAB:17256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, PEDRO FRANCISCO 

SOARES - OAB:12999/O

 Autos nº 2475-46.2015.811.0025 (Cód. 109781)

REQUERENTE: Contasse Contabilidade e Assessoria Juína Ltda

 REQUERIDO: Sindicato Rural de Juína

 VISTOS.

 Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, promova-se a conversão da presente ação em cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se.

 Juína/MT, 14 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41544 Nr: 1231-29.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:233972-SP

 Autos nº 1231-29.2008.811.0025 (Cód. 41544)
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REQUERENTE: Márcia Manhani Alchapar

REQUERIDO: Município de Juruena

 VISTOS.

 Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, promova-se a conversão da presente ação em cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se.

 Juína/MT, 14 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 2779-50.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.G. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, 

GILSON FRANCISCO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Processo n.º 2779-50.2012.811.0025

Código 88656

1ª Vara

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Manifeste-se a parte exequente sobre o que entender de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 15 de setembro de 2017.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133015 Nr: 4480-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 68, no prazo 

de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 1961-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO MATIAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, VANIA PIRES DOS 

SANTOS e BRUNA PIRES FAGUNDES, tendo em vista a certidão negativa 

de fl. 187.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000359-45.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ANTONIO GOLFO 

REQUERIDO: CONSTANTINA TURISMO LTDA V I S T O S, Certifique-se a 

tempestividade da contestação apresentada (id. nº 13106416), na 

sequência, abra-se vistas ao autor para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000539-32.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RODRIGUES DE MOURAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000539-32.2016.8.11.0025. EMBARGANTE: CRISTINA RODRIGUES DE 

MOURAS EMBARGADO: SÉRGIO SERAFINI V I S T O S, Cuida-se de 

embargos de terceiro ajuizado por Cristina Rodrigues de Mouras em face 

de Sérgio Serafini, requestando a desconstituição da penhora do veículo 

motocicleta Honda, XRE 300 Flex, ano/modelo 2013/2013, cor vermelha, 

Renavam 00587664088, placa OBH 4895, realizada nos autos nº 

8010519-83.2013.8.11.0025. Realizada audiência de conciliação restou 

inexitosa (id. nº 5874815), ato contínuo, o embargado apresentou 

impugnação e requereu expressamente a designação de audiência de 

instrução, para que fosse colhido depoimento pessoal da embargante e 

procedida a oitiva de testemunhas (id. nº 5907167). Foi lançada certidão 

de id. nº 8030840, a qual atestou que a defesa foi apresentada três dias 

após a audiência. Instada a se manifestar, a embargante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide em razão da defesa do embargado ser 

intempestiva e por versar os autos sobre matéria de direito e não haver 

necessidade de produção de outras provas (id. nº 11598770). No que 

tange ao prazo para apresentação de contestação, cabe esclarecer que o 

Enunciado nº 10 do FONAJE, dispõe que: A contestação poderá ser 

apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Logo, é forçoso 

concluir que a defesa apresentada pelo embargado é tempestiva. 

Outrossim, diante do pedido de produção de prova oral requerido pela 

parte ré, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 14:10 HORAS. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de 
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seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo que 

deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-05.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, proceder com a juntada 

de substabelecimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-05.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, editar a petição inicial 

incluindo a seguradora no polo passivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-78.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COLOMBO SERRANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA OAB - SP136837 (ADVOGADO)

JEBER JUABRE JUNIOR OAB - SP122143 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar as Contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-84.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA MEDEIROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu Advogado, para apresentar as Contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-36.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar as Contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-88.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CESAR CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESAU GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu Advogado, para que apresente Impugnação à Contestação no prazo 

de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente Impugnação à Contestação no prazo 

de 05 (Cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34410 Nr: 2925-04.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARQUES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHENER HEBART RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 Autos n° 2006/794 - Código 34410

Exequente: Silvana Marques Reis Valverde

Executado: Dhener Hebart Ribeiro

V I S T O S,

 Analisando os autos, verifico que de fato não houve até a presente data 

a aceitação pela exequente da proposta de acordo realizada pelo 

executado as fls. 156/157, deste modo, DEFIRO parcialmente o pedido de 

fl. 170 e determino a intimação do devedor, por meio de seu advogado, 

para que se manifeste sobre a contraproposta carreada as fls. 162/163, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

No que tange ao pedido de levantamento de valores, postergo à 

apreciação para após a manifestação do executado.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 11 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 298-56.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO PALCZUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FREITAS FAGUNDES, SIDNEY JOSÉ 

LUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Execução de Título Extrajudicial n°: 2008/16 - Código 40674

Exequente: Teodoro Palczuk

Executado: Edson de Freitas Fagundes e outro

V I S T O S,

 Compulsando os autos, verifica-se que o patrono do exequente informou 

o que seu cliente veio a óbito (fls. 208/209) e requereu prazo de 30 dias 

para habilitação dos herdeiros, decorrido o mencionado prazo não houve 

manifestação no feito.

Assim sendo, diligencie a Secretaria no sentido de verificar a existência 

de ação de inventário distribuída em nome do de cujus, certificando-se.

Sendo negativa a informação, tornem os autos conclusos para sentença. 

Caso contrário, intime-se o inventariante para habilitar-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37579 Nr: 1476-74.2007.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NALVA DE ALMEIDA KLEIGIN, ARTUR KLEGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAGNUSSAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Autos n° 1476-74.2007.811.0025 - Código 37579

Autor: Maria Nalva de Almeida Kleigin e outro

 Reclamado: Antônio Pagnussat

V I S T O S,

 DEFIRO o pedido de fls. 61/62, intime-se o expert que realizou a perícia 

para que complemente o laudo apresentado, mais precisamente, para que 

esclareça a data em que ocorreu a reforma da casa do reclamado e a 

construção da edícula, no prazo de 10 (dez) dias.

Com aporte da resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82444 Nr: 2334-66.2011.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA, VALÉRIA MINEIRO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Embargos de Terceiros nº 2334-66.2011.811.0025 – Código 82444

 Embargante: Luciano Prestes de Oliveira e outro

Embargado: Ana Rita Pissini

V I S T O S,

 Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, a embargada requereu a produção de oral consistente em 

depoimento pessoal dos embargantes e os autores pugnaram pela 

produção de provas testemunhais.

Diante do pedido de produção de prova oral requestado pelas partes, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE MAIO DE 

2018, ÀS 13:30 HORAS.

 INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência, advertindo que deverão trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23903 Nr: 486-64.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO APARECIDO MIQUELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1999/169 - Código 23903

Exequente: Arno Ostawald

 Executado: Antônio Aparecido Miquelin

V I S T O S,

 Manifeste-se o exequente sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 219, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24120 Nr: 543-43.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR AFONSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES OLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Autos n° 543-43.2003.811.0025 - Código 24120

Exequente: Nestor Afonso de Campos

Executado: Alcides Oliani

V I S T O S,

 DEFIRO a petição de fl. 104, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para o 

exequente adotar as providências necessárias para cumprimento do 

mandado de penhora.

Decorrido o prazo supramencionado, desentranhe-se o mandado de fl. 

103 e encaminhe-se à Central de Mandados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 11 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119389 Nr: 1042-70.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inserto na denúncia criminal, nos termos do art. 

386, III, para ABSOLVER Luis Carlos Freisleben, da imputação do delito de 

perturbação do sossego alheio, porque referida conduta não se subsume 

ao conceito conglobante de crime, a justificar a incidência do direito penal 

sancionador.Transitada em julgado, arquive-se.P.R.I.C.Juína (MT), 11 de 

maio de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000037-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO CAMPOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000037-59.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: MAGNO CAMPOS PEREIRA EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se através do sistema 

RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome dos executados e 

que não possuam restrições de qualquer natureza. Sendo exitosa a 

tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em 

sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito. Providências necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000837-87.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: MARLI ALVES DE ALMEIDA EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PANUNCIO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010003-58.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: SAMUEL PANUNCIO GOMES 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 
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dos executados e que não possuam restrições de qualquer natureza. 

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010410-98.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010410-98.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: CLAUDEMIR GIRARDI VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES BARBALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010201-95.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: PAULO SOARES BARBALHO 

VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010004-43.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: VERA LUCIA MONTEIRO DOS 

SANTOS VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a 

dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de 

realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação 

fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010478-48.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FREITAS APOLINARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010478-48.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: APARECIDA DE FREITAS APOLINARIO VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-06.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010000-06.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: DONIZETE FERREIRA 

MARTINS VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a 

dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de 

realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação 

fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 11 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DOS SANTOS LOURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000623-62.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA IRENE DOS SANTOS 

LOURO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais e com pedido de Tutela de Urgência movida por Maria Irene 

dos Santos em face do Banco Bradesco S.A., aduzindo, em síntese, que é 

aposentada e, no ano de 2012, realizou empréstimo consignado por meio 

do Contrato nº 229.055.052 no valor de 5.950,00, a ser quitado em 59 

parcelas fixas de R$ 185,30, vencendo a primeira parcela na data de 

26.02.2013 e a última em 27.12.2017. Ocorre que, desde o início do ano 

continua sendo debitado do seu benefício previdenciário valores 

provenientes de empréstimo, razão pela qual compareceu na agência do 

reclamado para esclarecimentos sobre os referidos descontos, ocasião 

que foi informada que os descontos eram referentes ao empréstimo 

consignado objeto do Contrato nº 288.069.490, aderido no ano de 2015, 

empréstimo este que alega desconhecer por não tê-lo contratado e não 

reconhece como sua a assinatura firmada no dito contrato. Ante os fatos 

acima, pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar 

que o promovido suspenda os descontos realizados no seu benefício 

previdenciário, advindos do Contrato de Empréstimo Consignado nº 

288.069.490. É o relato do que importa. Decido. Em se tratando de pedido 

de tutela de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente sobre os 

elementos descritos na lei como necessários e suficientes ao deferimento 

da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A 

probabilidade do direito se relaciona com a conclusão, ainda que 

delibatória, derivada do confronto entre o direito suscitado e a significação 

da norma tida por violada, o que se extrai do cotejo entre o alegado e o 

material probatório inicialmente produzido. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito supostamente periclitante, caso a aplicação do sistema ordinário de 

contraditório judicial implique no retardamento desse provimento. Ao 

discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero asseveram que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, 

p. 203). Dessas premissas iniciais, pode-se assinalar que, na hipótese 

dos autos, a narrativa dos fatos descritos na exordial bem como a análise 

da documentação trazida com ela, não permite inferir o dano de grave ou 

de difícil reparação, tampouco a plausibilidade do direito invocado, porque 

as afirmações de que não adquiriu ou não autorizou o empréstimo 

consignado (Contrato nº 288.069.490) e que não reconhece como sua a 

assinatura firmada no contrato, não são suficientes para conferir a 

necessária verossimilhança de suas alegações, revelando-se como 

provas frágeis e incapazes de convencer, ao menos, neste momento, 

como fato gerador do direito invocado na prefacial. Noutra banda, cumpre 

ressaltar que também não restou evidenciado a existência do perigo de 

dano, uma vez que, caso seja demonstrado que a reclamante não 

contratou o citado empréstimo ser-lhe-ão devolvidos os valores 

descontados indevidamente, não havendo assim que se falar em prejuízo. 

Isto posto, não vislumbro a presença de quaisquer dos requisitos legais 

para o deferimento da tutela provisória de urgência, razão porque 

INDEFIRO o pedido formulado pela autora nesse particular. RECEBO a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE a parte 

reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-as também para 

comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da reclamada 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

INTIME-SE o requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010456-87.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 

VISTOS E EXAMINADOS; Compulsando os autos verifica-se que o 

devedor foi devidamente intimado para se manifestar sobre a penhora de 

ID. 9886450, porém quedou-se inerte (ID. 11634512), razão porque defiro 

a expedição de alvará em favor do credor para saque dos valores 

penhorados, na forma requerida na petição de ID. 11779735. Ato contínuo, 

havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora on line, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no 

art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 7 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241338 Nr: 3566-82.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani de Moura Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.103 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora para 

para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por 

meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado deintimação, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254659 Nr: 5462-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte requerida do 

R. Despacho de fls. 33, o qual encontra-se disponivel no site do TJMT, 

bem como para se manifestarem sobre a presente habilitação, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254652 Nr: 5456-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner de Souza Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte requerida do 

R. Despacho de fls. 33, o qual encontra-se disponivel no site do TJMT, 

bem como para se manifestarem sobre a presente habilitação, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169887 Nr: 3697-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP&PL, AAdP, AMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Assim sendo, DEFIRO o pedido em voga para o fim de determinar a 

expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização, em busca de investimentos de titularidade dos executados 

aplicados em previdência privada, bem como BMF Bovespa, para que a 

entidade em questão bloqueie eventuais debêntures e ações de qualquer 

natureza eventualmente encontrados em nome dos devedores, devendo o 

expediente ser instruído com a qualificação completa dos executados.Com 

a vinda das respostas, manifeste-se a Fazenda Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 11 de maio de 

2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Leg

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246554 Nr: 1421-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, JGA, JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hanna Kágiza Pomar 

Nogueira Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Ante a manifestação do Parquet de fls. 66/67, determino a SUSPENSÃO 

da prisão cível em nome do executado.

Assim feito, intime-se a parte exequente para que informe se o executado 

encontra-se inadimplente, especificando os respectivos meses e 

apresentando planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20994 Nr: 1180-65.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco Messias Saber de Molon, Sueli de Souza 

Lobato Molon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Rico Antoniassi, Azuilia Cecilia Rico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio 

do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de averbação, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254652 Nr: 5456-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner de Souza Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Cuida-se de pedido de habilitação de crédito retardatária, prevista no 

artigo 10 da Lei n. 11.101/2005, proposta por VAGNER DE SOUZA 

NANTES contra MARQUES E CAETANO LTDA.

 DESAPENSE-SE dos autos de recuperação judicial.

INTIME-SE a recuperanda, por seu procurador, para se manifestarem 

sobre a presente habilitação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, AO administrador judicial para manifestar, em igual prazo.

Em seguida, VISTA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254659 Nr: 5462-29.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Cuida-se de pedido de habilitação de crédito retardatária, prevista no 

artigo 10 da Lei n. 11.101/2005, proposta por ADRIANA DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS contra MARQUES E CAETANO LTDA.

 DESAPENSE-SE dos autos de recuperação judicial.

INTIME-SE a recuperanda, por seu procurador, para se manifestarem 

sobre a presente habilitação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, AO administrador judicial para manifestar, em igual prazo.

Em seguida, VISTA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258598 Nr: 1217-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS LIBERATTI LTDA, PEDRO HENRIQUE 

RODRIGUES REGAZZO, ELIANA REGAZZO HUNTER, FRANCISMAR 

REGAZZO , ROBERTO REGAZZO, CINFORT COMECIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ CAROLINA DE 

OLIVEIRA KLOSTER - OAB:55673

 CITE-SE o executado para, no prazo de cinco dias, pagar o débito ou 

nomear bens à penhora.

Na hipótese de pronto pagamento no prazo legal ou de não apresentação 

de embargos no trintídio da lei, FIXO desde já os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) do valor em execução, na esteira do art. 85, § 

2.º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Caso não houver pagamento e nem bens oferecidos à penhora, 

proceda-se o arresto de bens do executado, tantos quantos bastem para 

garantir o juízo da execução. Convertido automaticamente o arresto em 

penhora, com nomeação de depositário e, se for o caso, com autorização 

judicial a pedido do interessado, remova-os. Em seguida, o Oficial de 

Justiça deverá avaliar os bens, com o laudo respectivo, de tudo 

certificando.

Após, intime-se a parte executada do arresto e/ou da penhora e da 

avaliação para fins de concordância e de manejo de embargos da 

devedora em trinta dias, a contar da referida intimação. Se necessário, 

expeça-se edital de intimação com prazo de trinta dias, com envio à 

imprensa oficial para publicação por conta da exequente.

Decorrido o prazo para oferecimento de embargos à execução, consoante 

retromencionado, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a 

penhora e a avaliação.

Embora isenta de custas judiciais, as despesas com a condução do Oficial 

de Justiça e outros atos decorrentes visando o cumprimento das 

diligências que se fizerem necessárias, assim como eventuais 

publicações para fins de citação ou intimação, deverão ser providas pela 

exequente, nos termos da jurisprudência dominante, retratada no 

enunciado da Súmula 190 do STJ, assim como a orientação da CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163417 Nr: 3523-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Barbosa Macedo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3523-87.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

EXECUTADO(A, S): Fausta Barbosa Macedo Ferreira

CITANDO(A, S): Executados(as): Fausta Barbosa Macedo Ferreira, Cpf: 

04566506606, Rg: 4863548 SSP MG Filiação: , brasileiro(a), , lava jato e 

outros serviços, Endereço: Rua Professor Odélio Barbosa da Silva, Nº 

374, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 361,22

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 10 de maio de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 118401 Nr: 3576-39.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete de Souza Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Mesanini de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834, Viviane Souza 

do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Dr. Gilson Carlos Ferreira, advogado da herdeira Alice, 

para que informe o atual endereço dos herdeiros Eder Silva Souza e Elton 

Silva Souza, filhos da herdeira Alice.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5684 Nr: 770-80.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 480 de 744



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257683 Nr: 777-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda - EPP, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Intimar os advogados das empresas recuperandas para que se 

manifestem a respeito da impugnação ofertada, em cinco dias, nos termos 

do art. 12 da Lei 11.101/2005.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 82836 Nr: 2712-35.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Denis Marcio Basto 

Pereira, Eurico Furtado Mendonça Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, José Batista Filho - OAB:13696-A, Valmir Burdz - 

OAB:2086

 Intimar o advogado do acusado Denis Marcio Basto Pereira, para que 

junte aos autos certidão de óbito, ou indique um familiar que possa ter o 

documento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248111 Nr: 2178-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 2178-13.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Ailton Peres da Silva

INTIMANDO: Indiciado(a): Ailton Peres da Silva, Cpf: 64979040691, Rg: 

M-4.409.115 SSP MG Filiação: João Peres da Silva e de Zelina Correia de 

Souza, data de nascimento: 15/03/1968, brasileiro(a), natural de 

Salvador-BA, casado(a), lavrador/aposentado.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 78/79, proferida 

nos autos e a seguir transcrita:

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS em favor de ELIENE LAET DA CUNHA SILVA, perseguido 

pela Autoridade Policial, em desfavor de AILTON PERES DA SILVA, ante a 

alegação de ameaças. A medida foi deferida em 24 de novembro de 2017, 

consoante decisão de fls. 30/31. A vítima se manifestou pela renovação 

das medidas (fl.39). Decido. Tendo em vista que a vítima ainda teme por 

sua integridade física e psicológica, com base no art. 22 da Lei nº 

11.340/06, CONCEDO por mais 06 (seis) meses, a contar do dia 

23/05/2018, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino:• ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 200 

metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);• a proibição do agressor de 

frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea 

“c”).DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE 

TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço 

policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO.Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 25/10/2018, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 25/09/2018 e 

25/10/2018.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento 

e cumprimento desta decisão. Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, as mesmas deverão manifestar seu intento 

diretamente no balcão da Secretar ia.  Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao 

Ministério Público.Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos.Não sendo localizado o requerido, intimem-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a 

presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 18 de abril de 2018.Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 11 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257137 Nr: 543-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O

 Vistos, etc.

O indiciado, por meio de advogado constituído, apresentou defesa às fls. 

20/29-verso discutindo o mérito dos fatos narrados no presente auto de 

prisão em flagrante.

Consoante se depreende, a persecução penal encontra-se em sua fase 

inicial, ainda na fase inquisitiva, de modo que o mérito da questão deverá 

ser discutido em eventual e futura ação penal a ser proposta pelo 

Ministério Público.

Tocante aos requestos de cancelamento do procedimento de suspensão e 

do prontuário de pontuação, bem como a liberação da Carteira Nacional de 

Habilitação, não há nada nos autos determinando algo relacionado, pelo 

que não conheço dos pedidos.

Acaso referidos procedimentos estejam em andamento na esfera 

administrativa, nela deverá ser pleiteado o que entender cabível, sendo 

impertinente a discussão nestes autos.

 Por fim, tendo em vista que o feito já cumpriu o seu objetivo, acolhendo 

manifestação da cota ministerial de fl.30, determino o arquivamento dos 

autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257137 Nr: 543-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O

 Processo/CI nº 257137

Vistos, etc.

O indiciado, por meio de advogado constituído, apresentou defesa às fls. 

20/29-verso discutindo o mérito dos fatos narrados no presente auto de 

prisão em flagrante.

Consoante se depreende, a persecução penal encontra-se em sua fase 

inicial, ainda na fase inquisitiva, de modo que o mérito da questão deverá 

ser discutido em eventual e futura ação penal a ser proposta pelo 

Ministério Público.

Tocante aos requestos de cancelamento do procedimento de suspensão e 

do prontuário de pontuação, bem como a liberação da Carteira Nacional de 

Habilitação, não há nada nos autos determinando algo relacionado, pelo 

que não conheço dos pedidos.

Acaso referidos procedimentos estejam em andamento na esfera 

administrativa, nela deverá ser pleiteado o que entender cabível, sendo 

impertinente a discussão nestes autos.

 Por fim, tendo em vista que o feito já cumpriu o seu objetivo, acolhendo 

manifestação da cota ministerial de fl.30, determino o arquivamento dos 

autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a advogada Pamela de Biasi, para apresentar defesa 

preliminar em relação ao acusado Cristina Paula de Oliveira, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245711 Nr: 929-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liomar de Aguiar Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 929-27.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Público do Estado de São Paulo

RÉU(S): Liomar de Aguiar Silva

INTIMANDO: Réu(s): Liomar de Aguiar Silva, Cpf: 02010998103, Rg: 

18510760 SSP MT Filiação: Rubens da Silva e Vera Lucia de Aguiar Silva, 

data de nascimento: 22/09/1986, brasileiro(a), natural de São josé dos 

quatro marcos-MT, solteiro(a), motorista, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para 

efetuar o pagamento no valor de R$5.874,72 ( cinco mil, oitocentos e 

setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) , referente a multa a que 

fora condenado, no prazo de 10 (dez) dias.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258637 Nr: 1243-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1243-36.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Márcio Bezerra Huga

INTIMANDO: Indiciado(a): Márcio Bezerra Huga, Cpf: 83148469100, Rg: 

1120047-2 SSP MT Filiação: Julio Valentin Huga e de Aparecida Pereira 

Bezerra Huga, data de nascimento: 14/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Poá-SP, casado(a), pedreiro.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 34/35, proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de BARBARA LEANDRA VILAS 

BOAS, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de MÁRCIO 

BEZERRA HUGA, ante a alegação de ameaças.Medida protetiva deferida 

durante plantão judicial.Decido.As denominadas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim 

precípuo de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no 

mais das vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência 

perpetrada pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para 

coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

prevê o art. 1º.É o caso dos autos, que o indiciado, por não aceitar a 

morte de seu filho, o qual fora casado com a vítima, ameaçou ela e a sua 

família devido a uma publicação realizada pela reclamante em uma rede 

social sobre seu ex-companheiro. Outrossim, consigno que em crimes 

praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem 

testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, 

para impor ao ofensor medidas cautelares visando preservar a sua 

integridade física e psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua 

própria denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, 

risco atual ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório 

para o seu deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na 

tentativa de melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, 

possibilita ao magistrado aplicar medidas de proteção independentemente 

de audiência das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes 

do inquérito policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com 

base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) 

meses a contar desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA e determino:•ao agressor o fastamento IMEDIATO do lar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 482 de 744



domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, II);• ao agressor 

a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, da vítima, de sua 

família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

alíneas “a” e “b”);• a proibição do agressor de frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, alínea “c”).DETERMINO ao Oficial de Justiça 

responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, 

ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento da medida. 

FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Acaso a situação de risco se 

mantenha até a data final da vigência desta decisão, isto é, 18/10/2018, 

poderá a vítima comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente 

postular a continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 

(trinta) últimos dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 

18/09/2018 e 18/10/2018.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, 

de cunho eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de 

urgência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para 

conhecimento e cumprimento desta sentença.Havendo interesse na 

revogação da medida por parte das vítimas, as mesmas deverão 

manifestar seu intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao 

Ministério Público.Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos.Não sendo localizado o requerido, intimem-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a 

presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 18 de abril de 2018.Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222717 Nr: 4858-73.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Soares Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 4858-73.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Cristiano Soares Monteiro

INTIMANDO: Réu(s): Cristiano Soares Monteiro, Cpf: 01782176110, Rg: 

1.841.909-7 SSP MT Filiação: Noemias Monteiro Barros e Maria Madalena 

Soares de Barros, data de nascimento: 23/05/1983, brasileiro(a), natural 

de Salto do céu-MT, convivente, servidor público municipal / pedreiro, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 222717 Vistos, etc.Não sendo 

incumbência do Poder Judiciário diligenciar endereço de partes ou 

testemunhas, apenas em situações excepcionalíssimas, adequadamente 

comprovadas, poderia ser utilizado o aparato judicial para tal intento, 

cabendo à parte autora apontar o endereço da parte ré ou de suas 

testemunhas, principalmente em se tratando do Ministério Público a parte 

requerente, por possuir referido órgão poder requisitório neste sentido, 

segundo sua lei de regência.Na hipótese, não se mostra razoável 

transferir o ônus de informar a sua localização ao Poder Judiciário, vez 

que compete ao Ministério Público à correta indicação do endereço do 

acusado.Assim, indefiro o pleito de fl. 57.O réu não foi localizado para 

citação, pelo que o Ministério Público requereu sua citação por edital, uma 

vez que não dispunha de outro meios para localizar o denunciado, sendo 

assim defiro a citação por edital requestada.Transcorrido o prazo para 

manifestação, vistas ao Ministério Público.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 

03 de maio de 2018.Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253581 Nr: 5026-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5026-70.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Helio Borges Guimarães

INTIMANDO: Indiciado(a): Helio Borges Guimarães, Cpf: 03954505193, Rg: 

1182436-0 SJ MT Filiação: Edson Borges Guimarães e Isaura Suzana de 

Matos Guimarães, data de nascimento: 06/11/1976, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, convivente, vaqueiro.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 21/22, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: SENTENÇA Vistos, etc.Medida protetiva deferida 

por prazo indeterminado, sem intimação das partes.Devolvam-se os 

mandados independente de cumprimento.Torno parcialmente sem efeito a 
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decisão que deferiu as medidas protetivas, para que as medidas 

protetivas já deferidas tenham vigência por 06 (seis) meses a partir desta 

data.Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 24/04/2018.Em 

complemento às medidas protetivas deferidas anteriormente, igualmente, 

fica o agressor obrigado a participar dos grupos de reflexão para homens 

em busca do rompimento do ciclo de violência doméstica, a ser realizado 

no CRAS-Mirassol D’Oeste, localizado na Rua Goiás, s/n, Cidade 

Tamandaré, Mirassol D’Oeste, nos seguintes dias e horários:•03/11/2017 – 

18h30min às 20h30min;•10/11/2017 – 18h30min às 20h30min; •17/11/2017 

– 18h30min às 20h30min.24/11/2017 – 18h30min às 20h30min;Oficie-se ao 

CRAS de Mirassol D’Oeste comunicando-o desta decisão, a fim de que 

informe este Juízo acerca da participação do agressor nos grupos de 

reflexão.DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o 

reforço policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO.Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 24/04/2018, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 24/03/2018 e 24/04/2018.De 

outro modo, fica a vítima intimada para participar dos grupos de reflexão 

para mulheres em busca do rompimento do ciclo de violência doméstica, a 

ser realizado no CRAS-Mirassol D’Oeste, localizado na Rua Goiás, s/n, 

Cidade Tamandaré, Mirassol D’Oeste, nos seguintes dias e 

horários:03/11/2017 – 15h às 17h;10/11/2017 – 15h às 17h;17/11/2017 – 

15h às 17h.24/11/2017 – 15h às 17h;Cuidando-se de ação cautelar 

satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, precário, 

excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Notifiquem-se pessoalmente 

a vítima e o requerido para conhecimento e cumprimento desta 

sentença.Havendo interesse na revogação da medida por parte da vítima, 

a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no balcão da 

Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou Defensoria 

Pública.Ciência ao Ministério Público.Após a intimação da vítima e do 

requerido, arquivem-se os autos.Não sendo localizado o requerido, 

intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo desconhecido o 

endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério Público para 

fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o endereço no 

prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente sentença 

proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, diante de 

qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos autos, seus 

termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de quaisquer das 

partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos.P.R.I.C.Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259265 Nr: 1549-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1549-05.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Jair do Nascimento

INTIMANDO: Criança / adolescente (vítima): K. S. da S. Filiação: Vagner 

Pereira da Silva e Alexandra Silvestre, data de nascimento: 28/12/2008, 

brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), estudante,

Criança / adolescente (vítima): K. S. dos S. Filiação: Sérgio Rodrigues dos 

Santos e Alexandra Silvestre, data de nascimento: 01/10/2004, 

brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), estudante,

 Vítima: Nesci Silvestre, Cpf: 00695174100, Rg: 1666204-0 SSP MT 

Filiação: João Maria Silvestre e Maria de Lourdes Silvestre, data de 

nascimento: 24/08/1968, brasileiro(a), natural de Laranjal-PR, casado(a), 

do lar,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 16/17, proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de NESCI SILVESTRE, 

KALLINY SILVESTRE DA SILVA e KAMILLI SILVESTRE DOS SANTOS, 

perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JAIR DO 

NASCIMENTO, ante a alegação de agressões físicas, ameaças e abusos 

sexuais. Decido.As denominadas medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo 

de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no mais das 

vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada 

pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê 

o art. 1º.É o caso dos autos, vez que consta do relato das ofendidas que 

o agressor abusa sexualmente das menores e que a avó presenciou 

algumas situações, fazendo com que o implicado lhe agredisse, 

proibindo-a de sair de sua residência com receio de que esta viesse a 

denunciá-lo.Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, 

pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente 

agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino:ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local 

de convivência com as ofendidas (art. 22, II); ao agressor a proibição de 

aproximar-se, no limite de 500 metros, das vítimas, de sua família e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e 

“b”); a proibição do agressor de frequentar a residência das ofendidas e 

de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, alínea “c”).Extraia-se cópia dos autos para o 

Ministério Público tomar as medidas que entender cabíveis, tendo em vista 

que houve relatos das menores de possível abuso sexual por parte do 

agressor, motivo pelo qual podem se encontrar em situação de risco.Deixo 

de aplicar a requerida medida de restituição de proibição temporária para 

celebração de atos e contratos com relação às menores, pois, por hora 

não vislumbro nos autos, elementos probatórios, ou mesmo informações 

mínimas suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. 

Reserva-se ainda à ofendida Nesci Silvestre a opção de ingressar com 

pedido específico na esfera civil, onde as razões de fato e direito poderão 

ser analisadas com as cautelas necessárias. DETERMINO ao Oficial de 

Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do 

ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento 

da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA 

PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Acaso a 

situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta decisão, 

isto é, 19/10/2018, poderão as vítimas comparecer em balcão de 

Secretaria e justificadamente postular a continuação das medidas, 

devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo para o fim 
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das medidas, é dizer, entre os dias 19/09/2018 e 18/10/2018.Cuidando-se 

de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, 

precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Notifiquem-se 

pessoalmente as vítimas e o requerido para conhecimento e cumprimento 

desta sentença.Havendo interesse na revogação da medida por parte das 

vítimas, as mesmas deverão manifestar seu intento diretamente no balcão 

da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, 

deverá comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou 

Defensoria Pública.Ciência ao Ministério Público.Após a intimação das 

vítimas e do requerido, arquivem-se os autos.Não sendo localizado o 

requerido, intimem-se as vítimas para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de 

qua i sque r  das  pa r tes ,  de s a r q u i v e m - s e  e  v o l t e m - m e 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1549-05.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Jair do Nascimento

INTIMANDO: Criança / adolescente (vítima): K. S. da S. Filiação: Vagner 

Pereira da Silva e Alexandra Silvestre, data de nascimento: 28/12/2008, 

brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), estudante,

Criança / adolescente (vítima): K. S. dos S. Filiação: Sérgio Rodrigues dos 

Santos e Alexandra Silvestre, data de nascimento: 01/10/2004, 

brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), estudante,

 Vítima: Nesci Silvestre, Cpf: 00695174100, Rg: 1666204-0 SSP MT 

Filiação: João Maria Silvestre e Maria de Lourdes Silvestre, data de 

nascimento: 24/08/1968, brasileiro(a), natural de Laranjal-PR, casado(a), 

do lar,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 16/17, proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de NESCI SILVESTRE, 

KALLINY SILVESTRE DA SILVA e KAMILLI SILVESTRE DOS SANTOS, 

perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JAIR DO 

NASCIMENTO, ante a alegação de agressões físicas, ameaças e abusos 

sexuais. Decido.As denominadas medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo 

de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no mais das 

vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada 

pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê 

o art. 1º.É o caso dos autos, vez que consta do relato das ofendidas que 

o agressor abusa sexualmente das menores e que a avó presenciou 

algumas situações, fazendo com que o implicado lhe agredisse, 

proibindo-a de sair de sua residência com receio de que esta viesse a 

denunciá-lo.Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, 

pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente 

agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino:ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local 

de convivência com as ofendidas (art. 22, II); ao agressor a proibição de 

aproximar-se, no limite de 500 metros, das vítimas, de sua família e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e 

“b”); a proibição do agressor de frequentar a residência das ofendidas e 

de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, alínea “c”).Extraia-se cópia dos autos para o 

Ministério Público tomar as medidas que entender cabíveis, tendo em vista 

que houve relatos das menores de possível abuso sexual por parte do 

agressor, motivo pelo qual podem se encontrar em situação de risco.Deixo 

de aplicar a requerida medida de restituição de proibição temporária para 

celebração de atos e contratos com relação às menores, pois, por hora 

não vislumbro nos autos, elementos probatórios, ou mesmo informações 

mínimas suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. 

Reserva-se ainda à ofendida Nesci Silvestre a opção de ingressar com 

pedido específico na esfera civil, onde as razões de fato e direito poderão 

ser analisadas com as cautelas necessárias. DETERMINO ao Oficial de 

Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do 

ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento 

da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA 

PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Acaso a 

situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta decisão, 

isto é, 19/10/2018, poderão as vítimas comparecer em balcão de 

Secretaria e justificadamente postular a continuação das medidas, 

devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo para o fim 

das medidas, é dizer, entre os dias 19/09/2018 e 18/10/2018.Cuidando-se 

de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, 

precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Notifiquem-se 

pessoalmente as vítimas e o requerido para conhecimento e cumprimento 

desta sentença.Havendo interesse na revogação da medida por parte das 

vítimas, as mesmas deverão manifestar seu intento diretamente no balcão 

da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, 

deverá comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou 

Defensoria Pública.Ciência ao Ministério Público.Após a intimação das 

vítimas e do requerido, arquivem-se os autos.Não sendo localizado o 

requerido, intimem-se as vítimas para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de 

qua i sque r  das  pa r tes ,  de s a r q u i v e m - s e  e  v o l t e m - m e 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1549-05.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Jair do Nascimento

INTIMANDO: Criança / adolescente (vítima): K. S. da S. Filiação: Vagner 

Pereira da Silva e Alexandra Silvestre, data de nascimento: 28/12/2008, 

brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), estudante,

Criança / adolescente (vítima): K. S. dos S. Filiação: Sérgio Rodrigues dos 

Santos e Alexandra Silvestre, data de nascimento: 01/10/2004, 

brasileiro(a), natural de Campo verde-MT, solteiro(a), estudante,

 Vítima: Nesci Silvestre, Cpf: 00695174100, Rg: 1666204-0 SSP MT 

Filiação: João Maria Silvestre e Maria de Lourdes Silvestre, data de 

nascimento: 24/08/1968, brasileiro(a), natural de Laranjal-PR, casado(a), 

do lar,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 16/17, proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de NESCI SILVESTRE, 

KALLINY SILVESTRE DA SILVA e KAMILLI SILVESTRE DOS SANTOS, 

perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JAIR DO 

NASCIMENTO, ante a alegação de agressões físicas, ameaças e abusos 

sexuais. Decido.As denominadas medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo 

de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no mais das 

vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada 

pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê 

o art. 1º.É o caso dos autos, vez que consta do relato das ofendidas que 

o agressor abusa sexualmente das menores e que a avó presenciou 

algumas situações, fazendo com que o implicado lhe agredisse, 

proibindo-a de sair de sua residência com receio de que esta viesse a 

denunciá-lo.Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, 

pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente 

agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino:ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local 

de convivência com as ofendidas (art. 22, II); ao agressor a proibição de 

aproximar-se, no limite de 500 metros, das vítimas, de sua família e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e 

“b”); a proibição do agressor de frequentar a residência das ofendidas e 

de seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, alínea “c”).Extraia-se cópia dos autos para o 

Ministério Público tomar as medidas que entender cabíveis, tendo em vista 

que houve relatos das menores de possível abuso sexual por parte do 

agressor, motivo pelo qual podem se encontrar em situação de risco.Deixo 

de aplicar a requerida medida de restituição de proibição temporária para 

celebração de atos e contratos com relação às menores, pois, por hora 

não vislumbro nos autos, elementos probatórios, ou mesmo informações 

mínimas suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. 

Reserva-se ainda à ofendida Nesci Silvestre a opção de ingressar com 

pedido específico na esfera civil, onde as razões de fato e direito poderão 

ser analisadas com as cautelas necessárias. DETERMINO ao Oficial de 

Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do 

ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento 

da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA 

PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Acaso a 

situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta decisão, 

isto é, 19/10/2018, poderão as vítimas comparecer em balcão de 

Secretaria e justificadamente postular a continuação das medidas, 

devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo para o fim 

das medidas, é dizer, entre os dias 19/09/2018 e 18/10/2018.Cuidando-se 

de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente provisório, 

precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.Notifiquem-se 

pessoalmente as vítimas e o requerido para conhecimento e cumprimento 

desta sentença.Havendo interesse na revogação da medida por parte das 

vítimas, as mesmas deverão manifestar seu intento diretamente no balcão 

da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, 

deverá comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou 

Defensoria Pública.Ciência ao Ministério Público.Após a intimação das 

vítimas e do requerido, arquivem-se os autos.Não sendo localizado o 

requerido, intimem-se as vítimas para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de 

qua i sque r  das  pa r tes ,  de s a r q u i v e m - s e  e  v o l t e m - m e 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 4240-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Jhonatan de Almeida Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 
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expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80026 Nr: 3172-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-96.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010633-96.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 14.480,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: ZILMA DIAS DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A Nome: ZILMA DIAS DE LIMA 

Endereço: Avenida MUTUM, 204W, APTO 2, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT0008117A-O 

Nome: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: , s/nº, CENTRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-900 Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 14 

de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR KARASIAKI OAB - MT16837/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Dados do 

Processo: Processo: 8010301-27.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

8.500,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/06/2018 

Hora: 13:40 REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: CESAR KARASIAKI - MT16837/O Nome: WILSON JOSE 

LOPES Endereço: Avenida GAIVOTAS, 540 W, PRIMAVERA I, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: GERVASIO LOPES Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: GERVASIO LOPES Endereço: Avenida DOS 

BEIJA FLORES, 99, IMOBILIÁRIA CASA E CIA - AV. DOS BEIJA FLORES, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

WILSON JOSE LOPES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

14 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: IGOR PATRICK DA SILVA 

ALMEIDA Dados do Processo: Processo: 1000502-79.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 36.306,80 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 28/06/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: IGOR PATRICK 

DA SILVA ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: KATIA DE CAMARGO 

- MT17756/O Nome: IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA Endereço: Rua 

dos Flamboyants, 373, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME, BRADESCO SEGUROS S/A, 

BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-O Advogado 

do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: 

PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 

SALA 102, - DE 1671/1672 A 2192/2193, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78550-162 Nome: BRADESCO SEGUROS S/A Endereço: Avenida 

Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 

06472-900 Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): REQUERENTE: IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 
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comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 14 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONZAGA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000350-94.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 11.644,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

15/08/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: ALEXANDRE GONZAGA ROCHA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo 

a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Dados do Processo: Processo: 1000354-34.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.116,15 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

15/08/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: ROSIANE RODRIGUES PAULA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 

AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Dados do Processo: Processo: 1000353-49.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.098,29 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

15/08/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: ROSIANE RODRIGUES PAULA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Nome: BANCO 

BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 

AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) 
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REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000368-18.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/08/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 

LINO Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 

da Lei 9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao 

final transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 13 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000375-10.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/08/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: JUCILENE DOS SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000409-82.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 12.293,96 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/07/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: ALAN RODRIGO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Dados do Processo: Processo: 

1000421-96.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/09/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000425-36.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.600,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/09/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

ELIANE DA SILVA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 
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à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000430-58.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/09/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: ANA ALICE SOARES DE SOUSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT0015634 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, BANCO 

BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado 

do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo 

a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 13 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: PERSONAE TREINAMENTOS 

CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME, 

BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S.A. Dados do Processo: 

Processo: 1000502-79.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 36.306,80 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/06/2018 Hora: 

14:00 REQUERENTE: IGOR PATRICK DA SILVA ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: KATIA DE CAMARGO - MT17756/O REQUERIDO: 

PERSONAE TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME, BRADESCO SEGUROS S/A, 

BANCO BRADESCO S.A. Nome: PERSONAE TREINAMENTOS 

CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME 

Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, SALA 102, - DE 1671/1672 A 

2192/2193, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-162 Nome: 

BRADESCO SEGUROS S/A Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, 

Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) 

REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - MT0011660A-O Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: PERSONAE 

TREINAMENTOS CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA - ME, BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO 

S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 14 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-96.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010633-96.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: ZILMA DIAS DE LIMA REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS 

S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto apenas em seu 

efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro com ocasião 

desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 

de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 1636-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente a "resposta à 

acusação, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 5332-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Conceição Souza, Jose Ailton Gomes 

Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, Mathis Haley Puerari Pedra - OAB:22764/O

 Em resumo para fins de publicação desta sentença: JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para DECLARAR incidentalmente a inconstitucionalidade do 

artigo 4º da Lei 13.654/2018, e CONDENAR o réu José Ailton Gomes Freire 

à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa à guisa de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, pela prática do crime 

previsto pelo artigo 157,§2º, incisos I e II do CP; e o réu Fábio da 

Conceição Souza à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, à 

guisa de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente, pela prática do 

crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos I e II do CP, negando a ambos o 

direito de recorrer em liberdade desta sentença.P.R.I.C.Considerando que 

não foi concedido aos réus o direito de recorrerem em liberdade desta 

sentença, expeçam-se as guias provisórias de cumprimento das penas, 

instaurando-se os respectivos processos executivos, devendo ser 

oficiado à Comarca de Itaituba/PA, solicitando a remessa do Executivo de 

pena instaurado em face de José Ailton Gomes Freire, para a devida 

unificação à guia a ser extraída dos presentes autos.Certificado o trânsito 

em julgado, procedam-se às comunicações de praxe, e expeçam-se as 

guias definitivas, a serem encartadas nos respectivos processos de 

execução penal.Oficie-se, ainda, ao Juízo de seus domicílios eleitorais 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) ALEXANDRE RODRIGO ROMÃO DA SILVA, via 

DJE, para os fins do disposto no art. 422 do Código de Processo Penal, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114130 Nr: 805-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Vieira - OAB:MT 

22.75, Anderson Cesar Frei Alexo - OAB:MT 7.069

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112563 Nr: 11-55.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Vieira - OAB:MT 

22.75, Anderson Cesar Frei Alexo - OAB:MT 7.069, Edson Luiz Di 

Angelo - OAB:23553/O

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 2235-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Junior da Silva Miranda, Georgenes 

Emmanuel de Macedo do Espirito Santo Coringa, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Rogerio Gripp - 

OAB:MT 21.129

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação da 

testemunha Elaine Cristina Eckert para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha, designo audiência para o dia 12/07/2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31144 Nr: 1636-70.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCILENE CORREIA DA SILVA, JOVELINA CORREIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.Em 

consequência, considerando que os cálculos de fls. 186/188 

encontram-se corretos, HOMOLOGO-OS.Ante a sucumbência recíproca, 

condeno exequente e executada, no percentual de 40% e 60%, 

respectivamente, das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor apresentado como excesso de 

execução (R$ 54.846,16 - fl. 176), “ex vi” do art. 85, §3°, do CPC. A 

autarquia executada é isenta do recolhimento de sua parcela de custas 

(art. 3º, I da Lei nº 7.603/01). Em relação ao exequente, suspendo a 

exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, 

por ser beneficiário da gratuidade judiciária.Transitada em julgado, 

expeçam-se os ofícios requisitórios ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67891 Nr: 2704-79.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FRANCO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição e documentos de fls. 100/103, diga a parte autora em 5 

(cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62720 Nr: 1375-66.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJO MACEDO - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.Em 

consequência, considerando que tanto o cálculo apresentado pelo 

exequente, quanto aquele apresentado pela executada, estão incorretos, 

determino à parte exequente que, no prazo de 05 (cinco) dias, adeque o 

cálculo do valor perseguido, observando as seguintes 

determinações:a)Data de início do benefício: 19/04/2013 (fl. 111 c/c fl. 

29);b)Data final para cálculo do valor devido: 09/02/2014 (fl. 

128);c)Correção monetária de acordo com os índices constantes do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal;d)Juros de mora de 0,5% ao 

mês.Ante a sucumbência recíproca, condeno exequente e executada, no 

percentual de 50% e 60%, respectivamente, das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

apresentado como excesso de execução (R$ 54.846,16 - fl. 176), “ex vi” 

do art. 85, §3°, do CPC. A autarquia executada é isenta do recolhimento de 

sua parcela de custas (art. 3º, I da Lei nº 7.603/01). Em relação ao 

exequente, suspendo a exigibilidade das custas e honorários, nos termos 

do art. 98, §3°, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade 

judiciária.Apresentado o novo cálculo, venham-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3076 Nr: 2-59.1997.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PINHEIRO FRANCO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS, PASTOR 

CONTRERAS ZAMBRANA, HOSPITAL NOVA BRASÍLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se a Secretaria quanto ao decurso do prazo para 

interposição de eventuais recursos contra a decisão de fls. 1.332/1.333.

Com efeito, do perscrutar dos autos verifica-se que a penhora realizada à 

fl. 922, a qual recaiu sobre 250,0000 (duzentas e cinquenta hectares), 

dentro de uma área maior de 2.025,7596 has, da matrícula nº 8.934 do CRI 

local, ainda não fora, sequer, averbada junto à matrícula do imóvel (fls. 

1.338/1.342).

Portanto, determino que seja promovida a respectiva averbação da 

constrição.

Quanto ao pedido de fls. 1.335/1336, saliento que não merece amparo 

neste momento procedimental, mormente quando a última atualização da 

área que se pretende a designação da respectiva praça se deu em 

25/09/2009 (fl. 922), estando, destarte, há muito defasada, sendo 

imperiosa nova avaliação (art. 873, II, CPC).

Desta forma, promova-se à nova avaliação da área objeto da penhora de 

fl. 922, observando-se o prescrito no art. 872 do CPC.

Avaliada, intimem-se as partes para, querendo, sobre ela se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima, conclusos para nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 169-80.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA C. S. VAZ, AUREA CRISTINA SOUSA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico que Aurea 

C. S. Vaz – ME, representado por Aurea Cristina Sousa Vaz, promove em 

desfavor de Baltazar Augusto de Menezes.

Remetidos os autos para o CEJUSC, a fim de ser tentada a conciliação, 

esta restou inexitosa pela ausência da requerente (fl. 72).

À fl. 77 a parte autora pugnou por nova designação de audiência 

conciliatória, na qual, novamente, não compareceu a autora e, tampouco, o 

requerido (fl. 82), em que pese devidamente intimados (fl. 81).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Considerando que as partes devidamente intimadas para comparecerem 

na audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC (fl. 81) se 

ausentaram injustificadamente (fl. 82), conduta que configura ato 

atentatório à dignidade da justiça, aplico-lhes a multa do art. 334, §8º do 

CPC, na base de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado.

Preclusa a via recursal, oficie-se à Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso comunicando a existência do crédito para fins de execução.

Sem prejuízo, considerando que já há contestação no feito, a qual fora 

devidamente impugnada, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64300 Nr: 3058-41.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intime-se as 

partes para requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64305 Nr: 3063-63.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MATTANA LIMBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intime-se as 

partes para requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38597 Nr: 2141-90.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CAETANO ROSA, FRANCISCO 

CAETANO ROSA FILHO, GILBERTO FREITAS CORREA FILHO, MCR 

PRODUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Intime-se o peticionante de fl. 908 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se concorda com a alteração da proposta de parcelamento do 

débito nos termos da petição de fl. 912.

No mais, acolho a cota ministerial de fl. 913 e, em consequência, determino 

a intimação do Município de Nova Xavantina-MT para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar sobre existência de vínculo contratual com os 

executados Gilberto Freitas Correa Filho e MCR Produções Ltda, juntando 

aos autos a comprovação do término deste.

 Por fim, tendo em vista que até a presente data não há no processo 

demonstrativo de débito com relação aos executados Gercino Caetano 

Rosa e Francisco Caetano Rosa Filho, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte ao feito o cálculo do valor devido por tais 

executados.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38263 Nr: 1807-56.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, JHONE 

PETERSON DOS SANTOS, WELITON RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intime-se as 

partes para requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101189 Nr: 1085-75.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA ALVES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUANA CAROLINE SILVA 

RIOS - OAB:207.43

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 34.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme avençado e/ou não 

havendo disposição no acordo, conforme a lei.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77475 Nr: 703-53.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAADQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios, 

proposta por Maria Aparecida Alves de Queiroz, em favor da criança 

Antônio Carlos de Queiroz Gonçalves, em face de Rogério Dias 

Gonçalves, todos qualificados na inicial.

À ref. 125, a parte autora juntou petição informando que o menor não 

reside mais no Município de Nova Xavantina - MT, e sim na Comarca de 

São Luiz dos Montes Belos – GO, sendo assim requereu a remessa dos 

autos à Comarca em que atualmente reside o menor.

Intimado, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido da parte 

exequente (ref. 133).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que, tratando-se de causa que afeta a 

direito de crianças e adolescentes, a qual tem regra diversa da estatuída 

no Código de Processo Civil, o juízo competente é aquele mais próximo do 

local em que o infante e seu guardião se encontram residindo, nos termos 

do artigo 147, incisos I, II, do ECA.

 Assim, prevalece no procedimento da Infância e Juventude a regra do 

“juízo imediato”, o qual prevê ser competente para apreciar causas 

envolvendo menor o juízo mais próximo deste.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO 

DEDESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA 

CRIANÇA EDAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIADESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a 

competência determina-seno momento da propositura da ação e, em se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 494 de 744



tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade desproteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde 

acriança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I eII, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DistritoFederal-DF. 

(STJ - CC: 119318 DF 2011/0240460-3, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 02/05/2012)

Extrai-se das alegações iniciais que o menor reside em São Luiz dos 

Montes Belos/GO, motivo pelo qual, a fim de se garantir os interesses do 

menor, o processo deverá ser remetido àquela Comarca, uma vez ser a 

competente para processar e julgar a presente ação.

Nos termos do art. 147, incisos I e II, do ECA, demonstrada a competência 

absoluta, portanto, improrrogável, declino a competência e determino a 

remessa dos autos à Comarca de São Luiz dos Montes Belos/GO com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se, com urgência. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Remetam-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67561 Nr: 2473-52.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18060

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na reconvenção para o fim de CONDENAR o banco reconvindo a 

indenizar a reconvinte no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros de 1% 

ao mês, a contar da prolação desta sentença.Condeno, ainda, a parte 

reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 e seguintes do Código de Processo 

Civil.CONCEDO a parte reconvinte os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

decurso do prazo legal, nada sendo requerido e pagas as custas 

remanescentes, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103841 Nr: 2514-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103165 Nr: 2155-30.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35364 Nr: 1437-14.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. PEREIRA COMERCIO, ILTON SOUZA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39883 Nr: 650-14.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO KASPARY, RENATO KASPARY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para esclarecer a este juízo se a parte 

executada é empresário individual, juntando documento comprobatório, ou 

se pretende a desconsideração de personalidade jurídica, com a inclusão 

do sócio no polo passivo da presente ação.

Em verdade, considerando que o direito tributário prevê a 

responsabilização dos diretores, sócios-gerentes ou representantes pelas 

dívidas tributárias de empresas somente em casos de desconsideração 
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da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 135, inciso III, do 

Código Tributário Nacional, a inclusão dos sócios no polo passivo será 

possível com determinação judicial, não se configurando automaticamente.

Em petição, a parte exequente deve demonstrar que foram preenchidos os 

requisitos legais para desconsideração.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3337 Nr: 1927-80.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:, SANDRA MARA CONTES LOPES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fls. 193/194: razão assiste à parte exequente, uma vez não ter decorrido 

o prazo de cinco anos desde a paralisação dos autos, ou seja, desde os 

reiterados pedidos de suspensão e dilação, motivo pelo qual não há que 

se falar, no momento, de prescrição intercorrente.

Assim, visando dar efetivo prosseguimento ao feito, intime-se a parte 

exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do cálculo de débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78257 Nr: 991-98.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN MOURA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT, LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 É O RELATÓRIO. DECIDO.Ante a expressa concordância do réu e seu 

patrono (ref. 24) às clausulas da proposta do benefício da suspensão 

condicional do processo (ref. 23), HOMOLOGO o benefício e suspendo o 

processo e o prazo prescricional pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o 

acusado ser submetido ao período de prova.A data base para o benefício 

será o dia do primeiro comparecimento mensal em juízo (ref. 25), ou seja, 

11.09.2017, eis que não realizada audiência para formalização do ato.O 

réu deverá ser cientificado pessoalmente, via mandado, de que o 

benefício PODERÁ ser revogado se vier a ser processado, no curso do 

período de prova, por contravenção, ou descumprir qualquer outra 

condição imposta, bem como, de que SERÁ revogado se vier a ser 

processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a 

reparação do dano (artigo 89, §§ 3º e 4º, da Lei 9.099/95).Juntem-se aos 

autos as certidões de comparecimento referentes aos meses posteriores 

a fevereiro de 2018.Oficie-se a instituição ASSOCIAÇÃO CASA DO 

TESOURO solicitando que informe este juízo, no prazo de 15 dias, se os 

depósitos de ref. 26, 29, 30 e 33 foram efetivamente compensados em 

sua conta bancária, eis que realizados via entrega de envelope em 

máquina de autoatendimento bancário.Proceda-se a Gestora Judiciária a 

vinculação do valor recolhido a título de fiança aos presentes autos 

procedendo, em seguida, a destinação contida no Item II da proposta de 

ref. 23.O feito deverá aguardar em escaninho próprio da Serventia Judicial 

o cumprimento integral das condições e o transcurso do período de prova. 

Cumpridas integralmente as condições estabelecidas, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para sentença.Em caso de descumprimento, 

certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Havendo requerimentos, voltem os autos conclusos para 

apreciação.Intime-se o réu pessoalmente, via mandado, e seu defensor 

via DJe. Remetam-se os autos ao Ministério Público para 

ciência.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72920 Nr: 1940-59.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO FALCÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 É O RELATÓRIO. DECIDO.Ante a expressa concordância do réu (ref. 39), 

assistida pela Defensoria Pública, às clausulas da proposta do benefício 

da suspensão condicional do processo (ref. 33), HOMOLOGO o benefício 

e suspendo o processo e o prazo prescricional pelo prazo de 02 (dois) 

anos, devendo o acusado ser submetido ao período de prova.A data base 

para o benefício será o dia do primeiro comparecimento mensal em juízo 

(ref. 43), ou seja, 08.11.2017, eis que não realizada audiência para 

formalização do ato.O réu deverá ser cientificado pessoalmente, via 

mandado, de que o benefício PODERÁ ser revogado se vier a ser 

processado, no curso do período de prova, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta, bem como, de que SERÁ 

revogado se vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem 

motivo justificado, a reparação do dano (artigo 89, §§ 3º e 4º, da Lei 

9.099/95).Proceda-se a Gestora Judiciária a vinculação do valor recolhido 

a título de fiança aos presentes autos procedendo, em seguida, a 

destinação contida no Item III da proposta de ref. 33.O feito deverá 

aguardar em escaninho próprio da Serventia Judicial o cumprimento 

integral das condições e transcurso do período de prova. Cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para sentença.Em caso de descumprimento, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.Havendo 

requerimentos, voltem os autos conclusos para apreciação.Intime-se o réu 

pessoalmente, via mandado, da presente decisão, bem como para que 

continue cumprindo as condições estabelecidas, cientificando-o conforme 

determinado acima.Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência 

e eventuais requerimentos, no prazo de 3 dias. A Defesa será intimada 

para igual procedimento via DJe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3342 Nr: 1930-35.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:, Maria Helena dos Santos Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fls. 192/193: razão assiste à parte exequente, uma vez não ter decorrido 

o prazo de cinco anos desde a paralisação dos autos, ou seja, desde os 

reiterados pedidos de suspensão e dilação, motivo pelo qual não há que 

se falar, no momento, de prescrição intercorrente.

Assim, visando dar efetivo prosseguimento ao feito, intime-se a parte 

exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do cálculo de débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 12239 Nr: 1032-85.2004.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALVINA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BEBIDAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Malvina Indústria e Comércio de Bebidas 

Ltda-me, ambos qualificados, visando o recebimento de débito apurado e 

inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos executivos que 

instruem a peça vestibular.

No dia 17/08/2007, conforme consta à fl. 130, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 17/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 10/06/2015 a parte exequente impulsionou o feito, 
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apresentando embargos de declaração.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 17/08/2007, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 07 (sete) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

17/08/2007 a 10/06/2015 (oito anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35364 Nr: 1437-14.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. PEREIRA COMERCIO, ILTON SOUZA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927-MT

 Vistos.

Somente pela documentação acostada, não é possível concluir que o 

executado utiliza as contas bancárias bloqueadas somente para 

recebimento de seus proventos.

Assim, antes de apreciar o pedido retro, determino a intimação da parte 

executada para, no prazo de três dias, juntar aos autos extratos dos 

meses de março, abril e maio de 2018, demonstrando toda a 

movimentação bancária das contas apontadas, a fim de se verificar a 

plausibilidade das alegações, sob pena de indeferimento do pedido.

Ainda, providencie o executado a juntada de cópia de seu holerite ou de 

outros documentos que comprovem o recebimento de valores atualizados 

a título de salário/proventos.

No mesmo prazo, intime-se a parte exequente, via DJe, para manifestar 

sobre a petição e documentos juntados pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 9628 Nr: 973-34.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. SPANHOLI - ME, ESPOLIO DE CLÁUDIO 

SPANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela União em desfavor de C. 

Spanholi - ME, ambos qualificados, visando o recebimento de débito 

apurado e inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos 

executivos que instruem a peça vestibular.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 02/13.

No dia 09/12/2008, conforme consta à fl. 46, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

Sendo que até a presente data a parte exequente nada providenciou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 09/12/2008, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados 

por mais 09 (nove) anos.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 2473-86.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VILAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de decadência e, em 

consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

de custas/despesas processuais e honorários advocatícios em favor da 

ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido dado a 

causa. De outro lado, deixo de analisar a denunciação da lide e condeno a 

denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

patrono da denunciada, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, consoante art. 85 e seguintes do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

pagas as custas processuais, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35776 Nr: 1849-42.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ARAGUAIA LTDA, 

ADRIANA BUOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:3844-E, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação da parte exequente para juntar aos autos a planilha 

atualizada do cálculo de débito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66928 Nr: 1988-52.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA MIRANDA, ANA RODRIGUES DA 

PURIFICAÇÃO, VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA, ANTONIO CIRQUEIRA 

ALVES, VERNI PAULINA REINHEIMER IDUARTE, EDNA AMORIM SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Adriana de Oliveira, Ana Rodrigues da Purificação, Antonio Cirqueira 

Alves, Edna Amorim Souza, Valdemar Pereira de Souza, Verni Paulina 

Reinheimer Iduarte ajuizaram ação de cobrança em face do Município de 

Nova Xavantina/MT, todos qualificados.

Alegam ser servidores públicos municipais, ativos e inativos, havendo 

suportado prejuízos financeiros por ocasião da conversão de cruzeiro 

real em URV, em 1994, posto não ter o requerido observado a regra de 

transição da forma adequada, acarretando-lhes diferença salarial no 

percentual de 11,98%.

Aduz a parte autora que a conversão do cruzeiro real em URV ocorreu no 

último dia do mês de março de 1994, contudo, seu subsídio não foi pago 

em tal data, ocasionando, assim, a diminuição dos vencimentos decorrente 

da incidência da inflação do período, acarretando perda de 11.98% da 

remuneração.

Diante dos fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento das 

diferenças salariais e seus reflexos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 26/106.

Em contestação (fls. 145/151), alega o réu ser competência privativa da 

União legislar sobre a conversão de moedas. Sustenta inexistir lei 

municipal que estabeleça critérios distintos daqueles fixados na lei n. 

8.880/94, entendendo não ter havido comprovação da alegada defasagem 

de vencimentos quando da conversão da moeda.

Pugnou pela improcedência do pleito inicial e condenação dos autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Juntou documentos às fls. 152/155.

Em impugnação à contestação (157/168), a parte autora rebateu as teses 

de defesa e ratificou os termos e solicitações constantes da exordial.

Instados a se manifestarem quanto à produção de provas, ambas as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 170/171 e 174).

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A presente lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

As partes não controvertem quanto ao fato de a conversão dos 

vencimentos dos autores, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de 

Valor-URV, ter ocorrido com base nos vencimentos de 31.03.1994.

A parte requerente busca a condenação do requerido ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas 

recebidas, sob o argumento de não ter recebido seu salário no último dia 

do mês de março de 1994, havendo inconsistências de valores quanto à 

correção da moeda.

Assim, a discussão nos presentes autos restringe-se a eventual 

defasagem de vencimentos da parte autora quando da conversão da 

moeda.

Extrai-se dos documentos juntados aos autos datas distintas de admissão 

de cada servidor público municipal, ora autores:

- Adriana de Oliveira: 02/07/2012 (fl. 31);

- Ana Rodrigues da Purificação: 02/07/2012 (fl. 43);

- Antonio Cirqueira Alves: 01/02/1993 (fl. 55);

- Edna Amorim Souza: 02/07/2012 (fl. 85);

- Valdemar Pereira de Souza: não há documento comprobatório da data de 

sua admissão perante o ente público;

- Verni Paulina Reinheimer Iduarte: 02/07/2012 (fl. 105).

Com relação aos autores ADRIANA, ANA RODRIGUES, EDNA, VALDEMAR 

E VERNI entendo que o pedido inicial é improcedente.

Com relação a Valdemar, não há provas de que ingressou no serviço 

público antes da conversão dos vencimentos em URV, ou seja, em 1994, 

pois, devidamente intimado para juntar comprovante de sua admissão na 

prefeitura, quedou-se inerte. Já os autores Adriana, Ana, Edna e Verni 

comprovam que ingressaram no serviço público após 1994.

Assim, verifica-se que os mencionados autores ingressaram no serviço 

público após a data da conversão dos vencimentos em URV, ou seja, 

após 1994, consoante se extrai dos documentos supramencionados, de 

modo que não experimentaram perdas com a conversão ora impugnada, 

uma vez que já iniciaram a percepção de seus vencimentos com a moeda 

Real.

Na verdade, a admissão do servidor, após a regra de conversão, não 

suportaria qualquer diferença salarial possível, porque a autora só poderia 

vindicar as diferenças resultantes acaso percebesse vencimento médio 

na data da conversão que possibilitasse a apropriação dos valores 

indevidos da remuneração, já que a regra de conversão não teria o 

condão de impor modificação das tabelas salariais dos servidores.

 Certo é que a questão posta nos autos envolve a análise de matéria de 

direito e de prova no sentido da existência do prejuízo, cujo ressarcimento 

se pretende.

Neste contexto resta imperioso lembrar que o ônus da prova cabe a quem 

alega, vale dizer, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os 

fatos constitutivos. No caso em exame, todavia, a autora não se 

desincumbiu a contento deste seu dever processual.

Com efeito, da análise dos autos, inquestionavelmente, a autora não logrou 

trazer para os autos elementos convincentes no sentido de provar que 

restou prejudicada com a conversão pela URV, mesmo porque, já 

percebera seus rendimentos que não havia mais descompasso na 

conversão, pois a moeda já estava convertida para o Real, inviabilizando, 

assim, a procedência do pedido.

 Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DE VENCIMENTOS - CONVERSÃO 

DECORRENTE DA URV - LEI FEDERAL 8.880/94 - SERVIDORES DO IMA - 

PREJUÍZO - AUSÊNCIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

POSTERIORMENTE À CONVERSÃO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O 

entendimento firmado em todos os Tribunais pátrios sustenta a obrigatória 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV da remuneração de seus 

servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição 

Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema 

monetário, de modo que provada a diferença de critérios entre a legislação 

federal com real perda da remuneração, impõe-se a recomposição do 

prejuízo que não supõe qualquer tipo de reajuste, se não reflete a 

modificação do padrão monetário da moeda, tornando, portanto, impossível 

que lei superveniente viesse a corrigir os equívocos procedidos na própria 

delimitação do padrão monetário antecedente, mesmo porque a própria 

diferença não foi levada em consideração para os fins da reestruturação, 

ainda que tenha ela conduzido ao reajuste da remuneração, mas no caso 

dos autos, os autores ingressaram no serviço público após à data da 

conversão dos vencimentos em URV, ou seja, após 1994, de modo que 

não experimentaram perdas com a conversão ora impugnada, uma vez 

que já iniciaram a percepção de seus vencimentos com a moeda Real, não 

se desincumbindo do ônus de comprovarem o direito por eles arrogado. 

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS DO 

IMA - DECRETOS ESTADUAIS 36.033/94 E 36.829/95 - REAJUSTE DO 

VENCIMENTO EM 10% - SUPERVENIÊNCIA DE LEI FIXANDO NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO - LEI 15.961/05, REGULAMENTADA PELO 

DECRETO 44.215/06 - LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO - 

NECESSIDADE. O Decreto 36.829/95 abrange também os servidores 

públicos do Instituto Mineiro de Agropecuária, vez que referida entidade foi 

expressamente indicada no Decreto 36.033/94, Anexo III-H, sendo claro, 

portanto, que fazem jus os autores ao reajuste de 10% (dez por cento) 
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concedido aos servidores constantes daquela norma, no entanto, diante 

da comprovação de que a reestruturação de carreiras dos servidores do 

IMA empreendida pela Lei 15.961/05, importa aumento real em índice muito 

superior ao reajuste previsto no Decreto Estadual 36.829/95, é de se 

concluir que restou suprimida, ainda que por via indireta, a defasagem 

salarial até então experimentada, devendo ser julgado improcedente o 

pedido inicial neste sentido, já que entraram no serviço público 

posteriormente à aludida legislação. Não provido”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.020096-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 11/02/2016).

“PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECER DO REEXAME - MÉRITO - 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM 

URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NOVOS PADRÕES DE 

VENCIMENTO - LEIS ESTADUAIS nº15.303/2004 e 15.961/2005 - PERDAS 

REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVADAS - REAJUSTE DE 10% DO 

DECRETO 36.829/95 - INDEVIDO - ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE 

VENCIMENTOS - INGRESSO POSTERIOR NO SERVIÇO PÚBLICO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece do reexame necessário 

quando ausentes uma das hipóteses do art. 475, do CPC, ou, não se 

tratando de sentença ilíquida, nos moldes da Súmula 490, do STJ. 

Comprovado que, nos meses de novembro de 1993 e abril de 1994, 

quando da conversão da remuneração em URV, o servidor ainda não era 

ocupante de cargo público junto à Administração estadual, somente vindo 

a pertencer ao quadro de servidores efetivos do IMA em 01/10/1998, não 

se há que falar em perda remuneratória. O efetivo pagamento das 

diferenças decorrentes da conversão em URV, acaso existentes, deve ter 

como marco temporal a edição das Leis Estaduais que reestruturaram as 

carreiras. Com o advento das Leis Estaduais nº15.303/2004 e 

15.961/2005, houve a reestruturação das carreiras dos profissionais do 

IMA, com a alteração dos padrões de vencimentos, de modo que, a partir 

de sua vigência, não há direito ao reajuste de 10%, sob pena de 

concessão de aumento indevido ao servidor, o qual, ademais, ingressou 

nos quadros da instituição após o advento daquelas leis e do Decreto 

nº36.829/95”. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.069561-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 19/09/2013, publicação da súmula em 23/09/2013).

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO - 

CONVERSÃO DOS SALÁRIOS E PROVENTOS - URV - INGRESSO NO 

SERVIÇO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI 8.880/94 - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZOS.- A Lei nº. 8.880/1994 causou prejuízos apenas àqueles 

servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à sua 

edição, não sendo esta a hipótese, já que a autora ingressou no serviço 

público em 13/12/1995, ou seja, na vigência da mencionada norma”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.08.943686-9/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto 

Henriques , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Wander Marotta , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2011, publicação da súmula em 

18/03/2011)

Com relação ao autor Antonio Cirqueira Alves, entendo que, uma vez 

admitido no serviço público antes da conversão da moeda, o pedido inicial 

merece parcial guarida, conforme passo a expor.

As Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei n. 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos 

servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para 

Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o 

valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, 

sendo que a última determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real 

para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento 

dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

“Art.21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.”

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua:

“Art.22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e 

militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei.

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso 

anterior.”

Assim, por se tratar de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei n. 

8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus 

servidores em URV”. (STJ, REsp. 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009).

Em verdade, a conversão ocorreu adotando-se a URV do último dia do 

mês março de 1994, enquanto o pagamento dos servidores geralmente 

ocorria por volta do dia 05, fechando-se a folha de pagamento até o dia 20 

de cada mês.

Em decorrência disso, a maioria dos entes federados não respeitou o 

preceito normativo, depreciando os vencimentos do funcionalismo público 

ao utilizar divisor maior para processar a conversão, provocando redução 

salarial, em grande parte dos casos, de 11.98% a partir de março de 1994, 

perdurando até os dias atuais, em afronta ao artigo 37, inciso XV, da 

Constituição Federal.

Logo, a pretensão da parte requerente merece acolhimento, uma vez que 

o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento.

 Nesse sentido são os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – 

SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO À INCORPORAÇÃO NA 

REMUNERAÇÃO DO PERCENTUAL DECORRENTE DA EVENTUAL PERDA 

OCORRIDA QUANDO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM, BEM COMO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – RECURSO 

DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os 

servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder 

Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo 

pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016).

2. (...)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real 

para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. 

Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4. (...)

(TJMT Ap 165645/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 

26/04/2017)

E, para corroborar, o Supremo Tribunal Federal por meio da Primeira 

Turma, firmou jurisprudência:

“VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 
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ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores. “ (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014).

Destarte, para os servidores que não recebiam seus vencimentos no 

último dia do mês, houve decréscimo salarial relativo aos dias que não 

foram incluídos na correção.

Contudo, há de se ressaltar que nem todo servidor sofreu defasagem 

remuneratória, e mesmo aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

não sendo razoável fixar o patamar mencionado na exordial, qual seja, 

11,98%.

No presente caso há impossibilidade de fixação em quantia ou percentual 

exato, necessitando-se de liquidação de sentença para auferir os valores 

devidos e corretos.

Nesse sentido, conforme previsto no art. 509, inciso I, do Código de 

Processo Civil, é na liquidação de sentença por arbitramento que deverá 

ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do 

percentual devido, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 

11,98%, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: 1) (...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 

resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido 

percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF - RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial formulado pelos 

autores Adriana de Oliveira, Ana Rodrigues da Purificação, Edna Amorim 

Souza, Valdemar Pereira de Souza e Verni Paulina Reinheimer Iduarte.

Por outro lado, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial 

pelo autor Antonio Cirqueira Alves, para o fim de condenar o requerido 

Município de Nova Xavantina/MT:

a) a incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite 

máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão 

do Cruzeiro Real para URV;

b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição 

quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor 

em 30.06/2009.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o 

advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação 

ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando 

passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Por consequência, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno autor e réu na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), ante a desnecessidade de dilação probatória e a repetição da 

matéria, e por ser inestimável o proveito econômico da parte autora, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

Em sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da condenação das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos ou 

até quando não mais fizer jus ao benefício.

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário, nos termos do art. 496, 

inciso I, do CPC.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20478 Nr: 2494-09.2006.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU PIRANI, MARIA HELENA BRANQUINHO 

PIRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752, Edson Azolini - OAB:3094

 Intimação da parte Executada, via advogado, da Decisão de fls. 190, cuja 

transcrição segue abaixo:

 "Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 183 e determino que seja realizada a penhora 

do imóvel indicado pela parte exequente.

Lavre-se o necessário termo de penhora, nos termos do art. 838, do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se a certidão de inteiro teor para averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 799, inc. IX, do CPC.

Por último, intime-se o executado da penhora realizada.

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 1474-36.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, MIRALDA IGNEZ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109-PR, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Determino a intimação da parte exequente para juntar aos autos a planilha 

atualizada do cálculo de débito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61988 Nr: 496-59.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA, CID CLEY MENDES LEONCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT.

 Vistos.

Considerando que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia – LTDA, não figura mais nos autos deste 

processo, proceda o cartório as alterações necessárias no Sistema e 

capa dos autos.

Após, intime-se a parte exequente para que providencie a citação da parte 

executada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3855 Nr: 1907-89.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Cooperativa Agropecuária Mista Canarana 

Ltda., ambos qualificados, visando o recebimento de débito apurado e 

inscrito na Dívida Ativa, consubstanciado pelos títulos executivos que 

instruem a peça vestibular.

No dia 30/08/2009, conforme consta à fl. 283, foi proferido despacho 

ordenando o arquivamento do feito até manifestação da parte interessada.

No dia 18/02/2014, foi proferida sentença condicionada, intimando a parte 

exequente para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

Somente em 05/06/2015 a parte exequente impulsionou o feito, 

apresentando embargos de declaração.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

No dia 30/08/2009, foi proferida decisão ordenando a suspensão e/ou o 

arquivamento do feito, nos moldes do art. 40 da lei n. 6.830/80.

Desta forma, passados um ano da suspensão do processo, iniciou-se a 

contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, § 4º, da 

LEF).

Esta espécie de prescrição é instituto processual de criação doutrinária e 

jurisprudencial, através do qual se impõe a prescrição do executivo fiscal, 

se este permanecer paralisado por mais de 05 (cinco) anos, após a 

suspensão de que trata o art. 40 da Lei 6.830/80.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a 

parte interessada se dignasse a movimentá-lo, o que não ocorreu, o que 

demonstra ser um caso típico de prescrição intercorrente.

A sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em 

prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o 

próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu 

cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Isso se mostra especialmente claro no art. 40, § 4º, da LEF, que 

disponibiliza ao magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição, por 

entender que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, verifico que o prazo da prescrição quinquenal 

intercorrente já decorreu há muito tempo, estando os autos paralisados a 

mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o feito ficou aguardando providência da parte exequente entre 

30/08/2009 a 05/06/2015 (seis anos), sendo que durante esse lapso 

temporal a parte exequente não demonstrou ter diligenciado no sentido de 

busca do endereço da parte executada e/ou localização de bens 

passíveis de penhora.

Ademais, feita todas as intimações exigidas pela lei de execução fiscal, a 

parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou 

suspensão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, 

neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4º, da 

Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas 

baixas.

P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDINA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o pedido de desistência da 

ação (Id. 13184948), procedo como cancelamento da audiência, intimação 

das partes e remessa do feito para sentença. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 14 de maio de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 031/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 11/5/2018, na Secretaria da Segunda Vara 

desta Comarca, a servidora: DAENE ALVES BRAGA, mat. 11838, 

portadora do RG nº 1448047-6-SSP/MT e CPF nº995.738.811-87.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 11 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 032/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 14/5/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, a servidora: SAURA CAVALCANTE DA SILVA, portadora 

do RG nº 1524493-8-SSP/MT e CPF nº001.167.201-31.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 14 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85734 Nr: 365-12.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pelinson, Nilce Folmer Pelison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pratalino José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 29/05/2018 às 17h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81193 Nr: 2841-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 2537-58.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Zacarias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83749 Nr: 4129-40.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Tsa Abdi Wawemra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83733 Nr: 4115-56.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robison Tserewaho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83210 Nr: 3865-23.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Renostro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82238 Nr: 3445-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Cespedes Riveros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3441-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilária Ana Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80981 Nr: 2749-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussiane Moreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80979 Nr: 2747-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adileuza Cirillo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 
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com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80798 Nr: 2653-64.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80794 Nr: 2649-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maronilde Miranda Inacio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80695 Nr: 2579-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80629 Nr: 2545-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudines Freire Picoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80622 Nr: 2538-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Graciele Godinho Nicolodi Thaines

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80618 Nr: 2534-06.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Gonçalves Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80617 Nr: 2533-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55011 Nr: 1028-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Intime-se a parte interessada para que manifeste nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 1091-83.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 
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OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87307 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1091-83.2018 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 170007 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 12/07/2018 às 13h30min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 220-92.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido ministerial de redesignação de audiência de conciliação 

de fls. 103.

 Como se vê às fls. 86, em ocasião da realização de audiência de 

conciliação, a parte requerida não se fez presente, sob a justificativa de 

que reside na cidade Tupaciguara, distante desta Comarca, contudo, 

apresentou proposta de acordo por intermédio de advogado regularmente 

constituído, conforme fls. 87/90.

Desta feita, em razão da ausência na mesma oralidade da parte 

requerente e de sua causídica, estas foram intimadas para se 

manifestarem acerca do acordo, contudo, até o momento, encontram-se 

silentes.

Destarte, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (dias), 

manifeste-se sobre a proposta de acordo apresentada pelo requerido ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono da 

causa.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78197 Nr: 1381-35.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirlene Kerlen Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66987 Nr: 434-15.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdADD, KCLD, CLD, JLD, KLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22995 Nr: 1775-57.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Queiroz dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

Procuradora Federal do IBAMA - OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Primavera do Leste-MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 10620 Nr: 1237-52.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para 

informar o endereço do sócio que deva ser citado, haja vista que na 

Certidão do Oficial de Justiça, não informou novo endereço, bem como 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarc Deprecada, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 18597 Nr: 64-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin
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 Cod. Proc.: 68413 Nr: 1018-82.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Pitzschel do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da proposta de acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85914 Nr: 428-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C Terraplanagem e Locações LTDA - ME, Antonio 

Fernando Barison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, independente 

de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve auferir de seus 

benefícios aquele que efetivamente não é detentor de condições para 

arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua própria 

subsistência ou de sua família.

No caso, a autora é pessoa jurídica de direito privada exercendo atividade 

empresária, de finalidade lucrativa, não havendo nos autos documentos 

que demonstrem que se encontra em processo de recuperação judicial, 

nem mesmo demonstrou que não possui meios de arcar com as custas 

devidas.

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade processual e 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CHAGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE PEREIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 04/09/2018 

Hora: 15:30, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELDI GORETTI ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O (ADVOGADO)

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - 

MT24925/O, KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - MT23335/O, da audiência 

de conciliação designada para o dia: 05/09/2018 Hora: 13:30 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SUEVER LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/09/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74089 Nr: 2330-93.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA LAUDELINA DE PAULA - 

OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:SP/156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:SP/327.026

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte requerida para se manifestar 

quanto a petição de fls. 70/71, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 4267-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANCOSO, DEISE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

de DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA, uma vez que presentes os requisitos 

autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de 

Processo Penal.Intime-se a acusada e a Defesa acerca desta 

decisão.Cientifique-se o Ministério Público.Por fim, determino o 

apensamento dos incidentes processuais de n. 87785, 87818, 87819, 

87737 e 87830, mantendo-se o sigilo necessário e determinado em cada 

um dos incidentes.Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71729 Nr: 808-31.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DVDSR, VDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora para indicar o endereço 

correto e atualizado do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85503 Nr: 2525-10.2017.811.0023

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 2525-10.2017.811.0023 – código 85503

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA SOARES

INTERDITANDO: ANTONIO PEREIRA SOARES

INTIMANDO: Requerido(a): Antonio Pereira Soares, Cpf: 92021310159, Rg: 

1260360-0 SSP MT Filiação: Rafael Pereira Soares e Luzia Cavalheiro, 

data de nascimento: 30/10/1971, brasileiro(a), natural de Guairaçá-PR, 

solteiro(a), Endereço: Rua Hermes da Fonseca, 46, Bairro: Centro, Cidade: 

Peixoto-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

JOAQUIM PEREIRA SOARES, acima qualificado, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do CPC - patologia mental – CID – F 20.0 (anomalia psíquica).

 DECISÃO: JOAQUIM PEREIRA SOARES ajuizou AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aduzindo que 

ANTÔNIO PEREIRA SOARES foi interditado e nomeado como curador a sua 

irmã TEREZA COSTA DIAS, a qual se mudou para a cidade de Várzea 

Grande/MT, estando assim, o curatelado em situação de extrema 

dificuldade para acessar os recursos oriundos de seu benefício 

previdenciário.(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL para substituir a CURATELA de ANTÔNIO PEREIRA 

SOARES, nascido em 30/10/1971, portadora do CPF nº 920.213.101-59, 

RG nº 1260360-0 SSP/MT, declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, 

nomeio como seu CURADOR JOAQUIM PEREIRA SOARES, portadora do 

RG nº 938640 SSP/MT e CPF: 010.481.091-27, para ASSISTI-LA nos atos 

relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 

da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. P. R. I. C. P. Az 

06/03/2018, Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes 

Luna – Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 6 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 9031 Nr: 68-40.1996.811.0023

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO BARIVIEIRA, REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LOURENÇO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARVALHO DUARTE - 

OAB:4.346-A

 FINALIDADE: intimar o advogado do executado, Dr. Daruich Hammoud 

(OAB/MT 8101) para juntar aos autos instrumento procuratório, no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78933 Nr: 1818-76.2016.811.0023

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZETE SERRA CONDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. 

NORTE MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 FINALIDADE: intimar a parte embargante para que no prazo de 15 dias, 

tragam aos autos, o documento faltante: COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38807 Nr: 2014-90.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETE ZUCHI, VALDEMAR DA SILVA 

MEDEIROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 FINALIDADE: intimar a(o) advogado(a) da parte embargante, para que no 

prazo de 15 dias, traga aos autos, os documentos faltantes: CPF, RG e 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60927 Nr: 2989-10.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINHA LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALAO - OAB:16500-B

 FINALIDADE: Intimar o(s) advogado(s) das partes para indicar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-73.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010177-73.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SILVA BARRETO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Senhor(a): OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO (A), nos termos do processo acima 

indicado, para CUMPRIR integralmente o sentença no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazer o pagamento do valor de R$ 5.640,00 (cinco mil e seiscentos 

quarenta reais) devidamente corrigidos, nos termos da condenação. 

Despacho/Decisão: Dispositivo. Posto isso, pela conduta temerária da 

Requerida, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la 

ao danos materiais no montante de R$640,00(seiscentos e quarenta 

reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo o 

INPC-IBGE a partir da data do evento danoso e sofrer a incidência de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação e ao ressarcimento por danos morais, 

no importe R$5.000,00(cinco mil reais), já atualizados, por conseguinte 

extinto o processo com resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de maio de 2018. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIBORIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA ENCAMINHEI CÓPIA DA CARTA 

PRECATÓRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DO 

ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO, CONFORME RECEBIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000570-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 26 de 

julho de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE LEITE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __º VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT ELIENE LEITE NUNES, 

brasileira, solteira , operadora de caixa, portador do RG 1991335-6, 

SSP/MT e CPF: 026.922.771-71, residente e domiciliado na Avenida Bahia, 

114, Vila Guaporé, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000, 

devidamente representado por seu bastante procurador que a presente 

subscreve, com escritório profissional localizado na Rua Angelo 

Gajardone, 877, centro, Pontes e Lacerda – MT, CEP 78.250-000, onde 

recebe as notificações e intimações, vem, respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil e 

Lei 6.194/74 propor a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

611.981.64/0036-90, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 7707, Bairro 

Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-375, com endereço eletrônico 

sinistrodpvat@portoseguro.com.br , na pessoa de seu representante legal 

ou preposto, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas: I - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita Integral por ser pobre na 

acepção jurídica do termo, não tendo condições de dispor de qualquer 

importância, para recolher custas e despesas processuais, honorários de 

Advogados, peritos e demais gastos. O novo e moderno ordenamento 

jurídico sobre o tema, insculpido nos escólios dos artigos 98 e seguintes 

do NCPC, tratou de reforçar a garantia de livre acesso a Justiça àqueles 

que não possuem condições de arcar com custas processuais, sem 

prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme texto da lei, in 

verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Ainda mais, além de consolidar as disposições 

previstas na Lei 1.060/50, que dispõe sobre as normas para a concessão 

de assistência judiciária aos impossibilitados, o Novo Código de Processo 

Civil adotou ao tema enorme importância. A gratuidade de acesso a justiça 

passou a ser uma garantia do cidadão, sendo rejeitada somente em casos 

extremos, mediante elementos expressos constantes nos autos que 
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justifiquem o indeferimento. Vejamos: “Art. 99. CPC. (...) §2º. O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Sendo 

assim, a teor dos diplomas legais que regem a justiça gratuita, 

apresentado o pedido de gratuidade, acompanhado da respectiva 

declaração de pobreza, há presunção legal de sua hipossuficiência 

jurídica, e, com arrimo no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal 

c.c. artigos 4º, da Lei 1.060/50 e 98 e seguintes do NCPC, requer a 

concessão da gratuidade da Justiça. II - PERÍCIA MÉDICA E AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO É público e notório nesta comarca as audiências de 

tentativas de conciliação se mostram infrutíferas, sobretudo pela 

necessidade de se realizar perícias médicas judicias para se averiguar a 

existência de nexo causal entre o acidente e a lesão da vítima, bem como, 

graduar a sua invalidez permanente, o que não é feito em tais audiências. 

É cediço também, que da reunião realizada no dia 03 de março de 2017 

entre os Srs. Juízes Coordenadores do Núcleo de Solução de Conflitos do 

TJMT, advogados militantes nas causas relativas ao seguro DPVAT e 

representantes da Líder Seguradora do Consórcio DPVAT, extraiu-se que 

a Requerida e demais seguradoras não tem interesse de oferecer acordo 

nas audiências de conciliação (ATA de Reunião 002/2017 – 

NUPEMEC/TJMT). Destarte, em obediência ao art. 319, VII do NCPC, a parte 

autora informa que não possui interesse na realização de audiência de 

conciliação ou de mediação. Todavia, cabe ressaltar que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, portanto, não tem condições, já 

comprovadas, de custear os honorários do perito judicial, devendo as 

custas serem arcadas pela parte contrária. Para tanto, desde já apresenta 

os quesitos a serem respondidos pelo Sr. Perito no documento anexo. III - 

DOS FATOS A parte Autora foi vítima de acidente de trânsito no dia 

18/01/2017, levando por consequência a sua INVALIDEZ PERMANENTE, 

conforme comprovado mediante o Boletim de Ocorrência, Relatório de 1º 

Atendimento, Laudo Médico e demais documentos anexos. De acordo com 

a Lei 6.194/74, estando devidamente comprovado o nexo causal entre o 

acidente de trânsito do qual a parte autora foi vítima e a sua invalidez 

permanente, restaria apenas apurar o valor proporcional correspondente 

a indenização que tem direito de receber. Após o ocorrido, o(a) autor(a) 

vindo a descobrir acerca do direito que lhe cabe referente a indenização 

do Seguro Obrigatório, entrou na via administrativa, tendo recebido o valor 

de aproximadamente R$ 2.362,50 e por entender que lhe caberia valor 

maior, vem pleiteá-lo ante este r. juízo. IV - DO DIREITO DO PAGAMENTO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT O Artigo 3º da Lei nº 6.194 de 19 de 

Dezembro de 1974 que dispõe sobre Seguro Obrigatório assevera que: 

Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no 

caso de invalidez permanente; Com a edição da Súmula 474 do STJ, o 

pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, passou a ser 

realizado de acordo com a intensidade da lesão da vítima de acidente de 

trânsito. “Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez.” Cabe esclarecer uma vez mais que a Lei n°. 8.441/92 que 

deu nova redação à Lei n°. 6.194/74, determina em seu artigo 5°, caput, 

que o pagamento da indenização será efetuado mediante SIMPLES PROVA 

DO ACIDENTE E DO DANO DECORRENTE. “Art. 5º: O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” 

Portanto, restando provado por meio dos documentos em anexo que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em 

incontestável INVALIDEZ PERMANENTE, deve a Requerida ser condenada 

ao pagamento da indenização que é devida. VI - DOS JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA Em razão da negativa de 

pagamento do Seguro DPVAT na esfera administrativa, o pagamento do 

seguro deverá ser acrescido de juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC sobre o valor da 

condenação, a partir do evento danoso, acompanhando entendimento do 

STJ sobre o tema: “Súmula 426: Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” “Súmula 580: A correção 

monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Não diferente, a 

jurisprudência do E. TJMT se oriente neste sentido, vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL 

DOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA SENTENCIADOS 

CORRETAMENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Corretos os juros legais a partir 

da data da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil, 

igualmente correto o termo inicial da correção monetária na data do 

acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula nº 43 do 

Superior Tribunal de Justiça; (...) (Ap 77930/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017) Em sendo assim, o início da 

contagem do prazo para acrescer os juros de mora nasce a partir citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso, qual seja, a partir 

do sinistro. VII - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O art. 22 da Lei 

8906/94 assim preleciona: “art. 22 - A prestação de serviço profissional 

assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionais, 

aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” Estabelece o 

art. 133 da Constituição Federal que o advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo a postulação a qualquer órgão do Poder 

Judiciário e aos Juizados Especiais sua atividade privativa (art. 1º, I, da Lei 

8.906/94), tendo direito assegurado aos honorários convencionados, 

fixados por arbitramento e os de sucumbência (art. 22 do Estatuto da 

Advocacia e da OAB). Ressalta-se, ainda, que em harmonia ao que reza o 

art. 85, do Novo Caderno Processual Civil os honorários advocatícios 

deverão ser fixados observando: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o 

lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, 

(iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Ademais, não podemos ignorar o fato de que a demanda somente 

atingiu o caráter contencioso em decorrência de conduta arbitrária 

exclusiva da Requerida, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento 

da verba honorária em patamar digno e capaz de compensar o grau e zelo 

profissional do causídico. Consoante se infere dos autos, trata-se o 

presente caso de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, e como 

é cediço, referidos processos possuem valores de causa baixíssimos, de 

modo que, se suas sentenças, venham a arbitrar os honorários de 

sucumbências em percentuais sobre o valor da condenação, se tornam 

honorários extremamente irrisórios. O Código de Processo Civil prevê que 

em situações onde a condenação alcançada seja tão baixo a ponto de que 

os honorários advocatícios acabem resultando em valor irrisório, o 

magistrado deve arbitrar os honorários em valor fixo, obedecendo os 

critérios previstos no § 2º do art. 85. Vejamos: “Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) 

§8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor 

dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos 

incisos do §2º.” Ora, consoante alhures consignado, no caso em comento, 

o valor da causa e consequente condenação será tão baixa que o 

arbitramento dos honorários em porcentagem sobre o valor da 

condenação se mostra completamente irrisório. Nessa toada é que o valor 

dos honorários deveriam ter sido arbitrado em valor fixo. Lembra-se de 

passagem que o arbitramento de honorários dignos é preceito legal 

estampado no art. 85, §14 do Novo Código de Processo Civil, que 

estabelece: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza 

alimentar (...)”. É forma de compensação em razão do zelo profissional e 

esmero trabalho despendido pelo causídico na demanda, pela 

combatividade intensa do patrono, bem como pelo êxito alcançado, 

conforme acertado entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - SÚMULA 426 STJ - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação.”. A condenação de pequeno valor, em processo que o 

advogado desenvolveu serviço de boa técnica e proveitoso ao 

constituinte, e, portanto, deve ser remunerado condignamente, autoriza os 

honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor da condenação.” 

(TJMT - Ap, 2738/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 24/08/2011, Data da publicação no DJE 01/09/2011) O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso atento a estes equívocos, tem 
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reiteradamente promovido a reforma das sentenças que não observam 

com acurado cuidado o valor dos honorários advocatícios, quando 

arbitrados em percentual sobre condenações de baixa monta. Neste 

sentido, colacionamos recente e moderno julgado do E. TJMT, onde com 

inteligência e maestria são expostos os motivos que justificam a 

necessidade de ser arbitrado honorários dignos em situações onde estes 

se mostrem irrisórios. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO 

- MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - 

SÚMULA 426 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. (...) O apelante recorre do quantum definido para os 

honorários advocatícios, pedindo sua majoração. De acordo com o artigo 

85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os 

critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em 

conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa e o tempo exigido. É evidente que a 

fixação da verba honorária em 20 % sobre o valor da condenação - R$ 

843,75 -, aproximadamente R$ 170,00, está aquém do razoável, uma vez 

que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo 

advogado, ainda que conciso. Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à 

elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras 

providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a 

documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a 

defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos 

com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em 

consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o 

patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, 

o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. 

(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012). E 

conforme o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve 

decidir o montante por meio de apreciação equitativa, porém não restrita 

aos limites de 10% e 20%. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER 

MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO 

COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E 

DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 

2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua 

apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da 

causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo 

aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC. 3. A revisão dos 

honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, 

providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos 

casos de irrisoriedade ou exorbitância. 4. Por ocasião do julgamento do 

AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 

convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado 

a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, 

irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na 

análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo 

causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que 

demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” 

(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015) (...) “APELAÇÃO CÍVEL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. O art. 20 

do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de 

prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho 

realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, 

considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, 

de acordo com o parágrafo 4º. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 03/09/2013). Assim, o valor a ser arbitrado deve recompensar 

com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar 

enriquecimento ilícito. Em vista de todo o exposto, concluo que R$ 1.000,00 

revelam-se mais apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância 

do advogado para o funcionamento da Justiça. (...) Nesse sentido: (Ap 

54310/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015); Ap 141133/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015). (...) Posto isso, 

com amparo no art. 932 do CPC/15, dou parcial provimento ao Recurso 

somente para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00. (TJMT - Ap, 

64200/2017, DES. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4ª Câmara de Direito 

Privado, Data do Julgamento 13/06/2017, Data da publicação no DJE 

19/06/2017) Desta forma, restando incontroverso que os honorários 

advocatícios em questão, se arbitrados em percentual, será de valor tão 

baixo a ponto de que, no momento que venha a ser revertido em favor do 

Patrono do vencedor se mostre irrisório, necessário que seja atribuído em 

valor fixo para que seja condizente com os ditames da Lei e advertências 

contidas no §8º do art. 85 do CPC. Assim sendo, os honorários 

advocatícios deverão ser fixados em consonância com o que reza o art. 

85, § 2º e § 8º do CPC e Jurisprudência sobre o tema. DOS PEDIDOS Ex 

positis, requer a Vossa Excelência o que segue: LIMINARMENTE, em 

obediência ao art. 319, VII do NCPC, a parte autora informa que não possui 

interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

motivo pelo qual requer não seja marcada tal audiência de tentativa de 

conciliação. Requer ainda, a) A concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fulcro na Lei n. 1.060/50 e arts. 98 e seguintes do 

NCPC, tendo em vista que a parte autora não possui condições de 

suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família; b) A citação da Requerida via correio com AR, 

conforme preceituam os arts 246, I e 247 do NCPC, para, querendo, 

apresentar contestação a inicial no prazo legal, sob pena de não o 

fazendo, ser decretada a revelia e incorrer nos efeitos da confissão, além 

de serem tidos por verdadeiros os fatos alegados; c) Que julgue 

totalmente procedente a presente ação, para condenar a Requerida a 

efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), o qual deverá ser descontado o valor de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos); já recebido pelo autor, restando, portanto à diferença de R$ 

11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos); que 

deverá ser acrescida de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a 

partir do evento danoso, os quais deverão incidir até o dia em que a 

Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro; d) Requer 

ainda, o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor 

atualizado da causa, ou se estes se mostrarem irrisórios que sejam estes 

fixados em consonância com o que reza o art. 85, § 2º e § 8º do CPC e 

Jurisprudência sobre o tema; e) requer a inversão do ônus da prova; f) 

requer que a reclamada junte aos autos todos os documentos entregues 

pelo autor para a abertura do processo administrativo, sob pena de serem 

consideradas verídicas as alegações do autor. g) Requer a juntada do rol 

de quesitos a ser respondidos pelo médico perito. h) Requer os benefícios 

da justiça gratuita, vez que o requerente não possui condições de arcar 

com os custos do processo sem o prejuízo de seu próprio sustento; 

Requer, por fim, provar o alegado por todos os meios de provas em direito 

admitidas, bem como, as que se fizerem necessárias no decorrer desta 

demanda, especialmente prova pericial. Dá-se à presente causa o valor de 

R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

Termos em que Pede e Espera Deferimento. Pontes e Lacerda/MT, 26 de 

abril de 2.018 ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB/MT 8.834 Rol de 

quesitos médicos: 1) Qual o tipo de lesão sofrida pelo(a) autor(a), em 

decorrência do acidente de trânsito sofrido? 2) Quais as sequelas físicas 

da lesão? 3) Qual o grau de invalidez funcional do órgão ou membro 

afetado? 4) Se houve redução da capacidade do órgão ou membro 

afetado, e qual o grau ou porcentagem dessa perda ou redução?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000568-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

01 – Recebo a inicial; 02 – Defiro AJG; 03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos 

termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação/Mediação desta Comarca. Não havendo audiência ou 
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autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no 

art.335, do CPC, sob pena de revelia; 04 – Ressalta-se que o não 

comparecimento injustificado do autor e/ou dos requeridos à audiência 

designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art.334, §8º do CPC; 05 – 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público; 06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, 

se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, 

por este mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS PEREIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Defiro AJG. Cite-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134050 Nr: 912-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 POSTO ISTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, 

já qualificada, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor 

de R$ 144,42 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), com juros e danos morais a partir dos eventos danosos; e 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros 

legais e correção monetária a partir deste decisum. O juros deverá ser 

calculado em 1% ao mês e a correção o INPC. Além disso, declaro extinto 

o contrato entre a ré e a autora, devendo cessar a cobrança de tarifas 

futuras.Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários em 10%, P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168513 Nr: 4364-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Barbosa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique o recolhimentod as custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130610 Nr: 8414-09.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE MARCIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140164 Nr: 3760-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei 

911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na peça madrugadora, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Levante-se o depósito judicial, se for o caso, facultada a venda 

pelo autor, na forma do artigo 3º., § 1º., do Decreto-Lei 911/69.Cumpra-se 

o disposto no artigo 2º., do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN 

respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais).As verbas da condenação serão corr ig idas 

monetariamente.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52714 Nr: 4076-36.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vangelina Pires de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54237 Nr: 2027-85.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Florentina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60275 Nr: 615-85.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naucir dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60749 Nr: 1088-71.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.06.2018, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 1015-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DA SILVA, ELIANA VIANA DA SILVA, 

Zélia Gervasio da Silva, Maria da Penha da Silva, MIRALDO GOMES DE 

SOUZA, MILLENA GOMES DE SOUZA, Mislene Gomes Souza, REGINALDO 

ALVES MARQUES, SANDRA REGINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José de Morais, Lenir Maria de Assis 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ausente os embargados promovo a audiência com depoimento pessoal 

dos embargados Adair José da Silva e Reginaldo Alves Marques e 

testemunhas apresentadas.

Dispenso às oitivas dos demais embargantes.

Às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93633 Nr: 4698-42.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES, CAMILLA DE 

FRANÇA SOARES CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 158/159, aguarde-se a realização de 

avalição nos autos de código n. 93597.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122295 Nr: 4592-12.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Lucas Cancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94399 Nr: 5272-65.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embracon Adm de Consórcio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoniel Neves Bolognani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126736 Nr: 6612-73.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Comin, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara, Rosineia Maia Ezequiel 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham os cálculos atualizados e o nº do cpf do executado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84059 Nr: 1519-37.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilseia de Souza Santos Costa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Semear S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:96864/MG

 Vistos.

Dê-se vistas para as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53511 Nr: 4671-35.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que não demonstrou o exequente qualquer 

mudança fática, sendo que já tentado e restou infrutífera.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127506 Nr: 6990-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 

E.P.P, CNPJ: 00963257000149, Inscrição Estadual: 13.165.808-5. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada para apresentar as contrarrazões 

de recurso no prazo legal.

Despacho/Decisão: Intime-se o agravado/executado para contrarrazões.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de maio de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 2403-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L dos Santos e Cia Ltda, José Márcio dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 2527-88.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Callo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81097 Nr: 3265-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoogen Representações Comerciais LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara 

Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48381 Nr: 4991-22.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmir Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado impugnou os cálculos.

Às fls. 138/138/141 foi elaborado cálculo pelo contador judicial, sendo que 

intimadas as partes, o requerido quedou-se inerte e o autor concordou.

É o relatório. Decido.

Posto isto, HOMOLOGO os cálculos de fls. 138/141, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 29515 Nr: 4025-64.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Anito Anders

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de Anito Anders, alegando em apertada síntese 

excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial às fls. 178/179, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão de:

A) 13ª Salário

B) Data do Início do Benefício

C) Data da Implantação do Benefício

A alegação de que estando o segurado em gozo de benefício, o abono 

anual será pago administrativamente, nos termos do artigo 40 da Lei 

8.213/91 e respectivo decreto de regência, sob pena de enriquecimento 

sem causa do segurado que poderá perceber em duplicidade o referido 

montante deveria ser comprovada, apresentando para tanto que foi pago 

administrativamente, sendo que não o foi.

Tratando-se de ônus compelido ao impugnante e este não foi comprovado, 

afasto a alegação suscitada.

Por sua vez, a alegação de que a data do DIP deve ser a da cessação do 

benefício, vê-se conforme fls. 17 que o benefício foi cessado em 

30.06.2005, sendo que deverá ter como DIP esta data, de forma que está 

consonância o cálculo do autor às fls. 158/161.

Por fim, vislumbro que há discrepância de valores também em razão da 

DIB, aduzindo o impugnado que a data se deu em 01/2017.

Nota-se que o exequente ao elaborar os cálculos igualmente colocou com 

data da DIP 01/2017, estando novamente os cálculos em consonância 

como o exarado pelo Juízo ‘a quo’.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo autor às fls. 

158/161.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de fls. 158/161.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84029 Nr: 1488-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osias Wagner Greve, Hilário Garbim, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 Vistos.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para que, modulando a 

sentença de fls. 312, os autos em epígrafe continue em relação ao 

requerido Osias Wagner Greve.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92666 Nr: 3976-08.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. Aquino - Me, Valdoir Moreira Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3740-61.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas para as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86101 Nr: 3732-16.2013.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cremilda de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:8270/MS, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14250 A

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5243 Nr: 1397-15.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Ribeiro de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26809 Nr: 1824-02.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Nair da Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, 

ambos do Código de Processo Civil), bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

A perícia deverá atestar se há invalidez, permanente ou temporária, bem 

como o grau de incapacidade da parte autora, de acordo com a tabela 

constante no anexo da Lei nº 6.194/74, cuja cópia deverá acompanhar a 

intimação a ser endereçada aos Experts.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81068 Nr: 3233-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Flausino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54330 Nr: 27-15.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdenor Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46582, VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:195142/SP

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90066 Nr: 1840-38.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Eterno de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155413 Nr: 10569-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada da 

carta precatória com certidão negativa de citação do requerido juntado em 

Ref. 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 2217-82.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Mulheres de P. e Lacerda - AMPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dionir de Freitas Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmir Dias Virmieiro - 

OAB:11767/MT

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.05.2018, às 

13h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149278 Nr: 7545-12.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLLINE PEREIRA DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81390 Nr: 3582-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osmar Julio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 3582-69.2012.811.0013, 

Protocolo 81390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19822 Nr: 3664-18.2003.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Roque Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 3664-18.2003.811.0013, 

Protocolo 19822, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158186 Nr: 11912-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar C de Azevedo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDGAR C DE AZEVEDO ME, CNPJ: 

09043971000193, Inscrição Estadual: 13343845-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EDGAR C DE 

AZEVEDO ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 972/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.580,08

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158844 Nr: 12320-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Augusta de Almeida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA 

RODRIGUES, Cpf: 00172317100, Rg: 2083014-9, Filiação: Maria Aparecida 

dos Santos e Jorge Augusto de Almeida, data de nascimento: 08/08/1976, 

brasileiro(a), natural de Mirassol D' Oeste-MT, serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARIA AUGUSTA DE 

ALMEIDA RODRIGUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1044/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$210,77

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 154886 Nr: 10345-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, Cpf: 

03282018126, natural de Acorizal-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARCIA DOS 

SANTOS OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 97/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/10/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.045,22

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157642 Nr: 11670-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forte Comércio de Pneus e Acessórios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FORTE COMÉRCIO DE PNEUS E 

ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 12372179000197, Inscrição Estadual: 

13.398.899-6. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FORTE COMÉRCIO DE 

PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 686/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.633,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158538 Nr: 12129-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Amaral dos Santos Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. AMARAL DOS SANTOS CIA LTDA - 

ME, CNPJ: 09266391000165, Inscrição Estadual: 13.348.33-9. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de W. AMARAL DOS 

SANTOS CIA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 974/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$739,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158899 Nr: 12350-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Massai Cambara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLORENCIO MASSAI CAMBARA, Cpf: 

00542645106, Rg: 13036190, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FLORENCIO MASSAI 

CAMBARA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1127/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.033,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157748 Nr: 11731-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Paixão da Silva EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL PAIXÃO DA SILVA EI, CNPJ: 

13508081000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 06/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de RAQUEL PAIXÃO DA 

SILVA EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 706/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.909,67

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 12326-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Martins Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREIA MARTINS COSTA, Cpf: 

00423133179, Rg: 15616061, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ANDREIA MARTINS 

COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1080/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$643,64

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158170 Nr: 11900-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicarello & Araújo LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICARELLO & ARAÚJO LTDA - ME, CNPJ: 

10926556000167. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CICARELLO & 

ARAÚJO LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 858/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$739,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157486 Nr: 11604-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelice Real Mendes EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELICE REAL MENDES EI, CNPJ: 

11903018000110. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ADELICE REAL 

MENDES EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 658/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.899,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155275 Nr: 10482-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberina da Silva de Assis e seu esposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIBERINA DA SILVA DE ASSIS E SEU 

ESPOSO, Cpf: 33999805153, Rg: 453.199, natural de Acorizal-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de LIBERINA DA SILVA 

DE ASSIS E SEU ESPOSO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 296/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.817,15

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158383 Nr: 12039-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, Cpf: 
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34531939115, Rg: 503.412, Filiação: Antonio R. Neto e Domingas A, 

Lisboa, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JOSÉ ANTONIO 

RODRIGUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1002/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.099,71

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158375 Nr: 12033-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E A DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J E A DE SOUSA, CNPJ: 

09273116000179. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de J E A DE SOUSA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1016/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$739,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156088 Nr: 10840-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Liz Silva Ibanez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAIANA LIZ SILVA IBANEZ, Cpf: 

03403959155, Rg: 14951622, Filiação: Jose Ramão Ibanez e Antonia Alves 

da Silva, data de nascimento: 03/01/1989, brasileiro(a), natural de Rio 

Brilhante-MS, solteiro(a), cabelereira. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de DAIANA LIZ SILVA 

IBANEZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 484/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$431,65

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158961 Nr: 12404-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katya Deacy Lemes Werk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KATYA DEACY LEMES WERK, Cpf: 

01031506179, Rg: 16926889, Filiação: José Norberto de Werk e Zaida 

Lemes de Werk, data de nascimento: 22/05/1987, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de KATYA DEACY 

LEMES WERK, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1254/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.025,86

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – Não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão 

da tutela de urgência neste momento vez que o requerente dispõe de 

verba para pagamento do empréstimo consignado em sua conta corrente, 

pairando dúvidas acerca das alegações deduzidas em juízo quando serão 

mais aclaradas no decurso da produção probatória.

04 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

05 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

06 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 
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Defensor Público;

07 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31487 Nr: 4777-36.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123071 Nr: 4959-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN - MARKETING E EMPREENDIMENTOS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora negativa via 

Bacenjud e Renajud e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vistas à parte autora para manifestação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142571 Nr: 4668-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, não constam nos autos 

certidão de nascimento do infante, sendo esta necessária para a 

expedição do mandado de averbação. Assim, com amparo ao provimento 

56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135297 Nr: 1585-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR MARIA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada por LUCENIR MARIA DA SILVA 

MACIEL OLIVEIRA, devidamente qualificada no feito, em desfavor de 

LEANDRO SILVA OLIVEIRA MACIEL, também qualificado.

Carreou à inicial os documentos de fls. 1/2 e 7/9.

Em decisão de fl. 94, ordenou-se a citação do réu por meio de edital, visto 

que se encontrava ele em local incerto e não sabido. Assim, o edital foi 

expedido à fl. 95.

O réu apresentou contestação por negativa geral, através de curador à 

lide nomeado pelo juízo, conforme se infere da leitura do petitório de fl. 98.

A impugnação à contestação foi trazida à fl. 102.

É o relatório. Fundamento e decido.

Antes de se adentrar ao mérito da questão, é necessário que se 

esclareça que o instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da 

lide é amparado pelo art. 355 do NCPC, aplicável aos casos de incidência 

da revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito.

Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e economia 

processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se desnecessárias 

dilações probatórias, com a realização de extensa instrução processual. 

A tutela às partes, desta forma, pode ser atingida de forma mais eficaz e 

direta.

Dispõe o art. 226, § 6º, da Constituição da República, com a nova redação 

conferida pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que “o casamento civil 

poderá ser dissolvido pelo divórcio”, deixando assim, de condicioná-lo à 

prévia comprovação da separação judicial por lapso superior a um ano, ou 

à separação de fato superior a dois anos.

Além disso, deve-se mencionar que, estando o casal separado há tanto 

tempo, inclusive estando o réu residindo em local incerto e não sabido, 

somando-se o fato de inexistir pendências a serem sanadas, acerca de 

guarda da filiação, partilha de bens ou afins, a medida necessária para o 

deslinde do presente feito é o seu julgamento procedente.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, de forma a 

decretar o divórcio entre as partes, dissolvendo o vínculo matrimonial até 

então existente.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC.

EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Município de Poloni, Estado de São Paulo, 

local onde foi lavrado o assento de casamento (fl. 1) que ora se dissolveu 

e, especialmente, para fazer constar que a autora voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, “Lucenir Maria da Silva Maciel”.

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade do Estado de Mato Grosso.

Ao final, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168511 Nr: 4362-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila de Oliveira Pedrosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Cicero Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA POR HERDEIRO 

ÚNICO ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em favor de LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA, tendo em vista o 

falecimento de CÍCERO BEZERRA DA SILVA.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/44.

A certidão de óbito aponta a existência de herdeiro único, o que dispensa, 

por consectário lógico, o plano de partilha.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando o disposto no artigo 662 do CPC, “no arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, nada obsta a 

imediata adjudicação pelo único herdeiro da (o) “de cujus”.

Com efeito, à vista de que a parte autora é a (o) única (o) herdeira (o), 

consoante informação que se extrai da certidão de óbito anexada aos 

autos, a pretensão formulada na peça de ingresso encontra arrimo no 
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disposto no art. 659, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesta toada, sendo a ação proposta por pessoa capaz e inexistindo 

informações de eventuais credores do extinto para reserva de bens 

suficientes ao pagamento da dívida, inexiste óbices ao pleito adjudicatório.

Feitas estas considerações e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e, consequentemente, DEFIRO A 

ADJUDICAÇÃO dos bens que compõe a herança, na forma da partilha 

realizada entre os herdeiros (item 2.5).

NOMEIO inventariante a (o) herdeira (o) LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA, 

independentemente de lavratura de termo de compromisso (NCPC, art. 

660).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ELABORE a carta de 

adjudicação, EXPEDINDO-SE, se for o caso, os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos.

Após, COMUNIQUE-SE à Procuradoria da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, para os fins do disposto no artigo 659, § 2º, do NCPC, 

OFICIANDO-SE.

Sem prejuízo, ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça a parte autora, na forma do art. 98, do NCPC.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

INTIME-SE o interessado, por meio de remessa dos autos a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Na sequência, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168484 Nr: 4344-75.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 189, II, do NCPC.Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC.Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 22/05/2018, às 

14h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público e, após, à conclusão para 

homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168568 Nr: 4382-87.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFF, Dinah Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Presentes os pressupostos do art. 319 e 320 do NCPC, CITE-SE o 

réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [arts. 183, caput, do NCPC], fazendo-se constar, outrossim, a 

advertência a que faz menção o art. 344 do NCPC.Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a autora, por meio de seus patronos 

constituídos nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada (NCPC, art. 350).Sem prejuízo das 

determinações acima, PROCEDA-SE a prova pericial médica e o estudo 

psicossocial para apurar o mais preciso possível a renda per capita da 

família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente Social 

deverá indicar as condições da habitação, os móveis que o incrementam, 

além de outros dados que julgar necessários para se visualizar o padrão 

econômico da família. NOMEIO como perito o ilustre médico Dr. José Dárcio 

de Andrade Rudner, CRM-MT 1.580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito.Assim, ARBITRO 

honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

art. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda, o que obriga a nomeação 

de profissional domiciliado no Município de Cáceres, ente político 

equidistante a aproximadamente 225km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168526 Nr: 4366-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do 

art. 355 do NCPC.

Em atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO 

de designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168396 Nr: 4298-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Beneficiente Cultural Glorioso São João 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COLHA-SE a manifestação do Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108347 Nr: 5518-27.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Souza Valadão, Jefferson Souza Valadão, 

Milton Souza Valadão, Udson de Souza Valadão, Gledson Souza Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20.011-A, Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22.376-GO, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - OAB:36528-GO, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485-GO, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013, José Carlos Silva Coelho - OAB:15013, Lucimer Coelho 

de Freitas - OAB:33001-GO, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.243 e, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42563 Nr: 4826-09.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Aparecido Demarchi.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162964 Nr: 1747-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PENHA MELGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42557 Nr: 4848-67.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondina Farias de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Vicente de Souza, Senilton Vicente de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felix Lopes Fernandes - 

OAB:10420-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129526 Nr: 7966-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagnei Alves Cavalcante, Pedro Alves 

Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

requerida não contestou a presente ação, conforme comprova sua 

citação as fls. 88, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158173 Nr: 11903-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARÇAL ME, Maria Luzia Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a Requerida não contestou a 

presente ação conforme comprova sua citação as fls. 97, decorrendo o 

prazo previsto na Lei para apresentar Contestação. Assim, e com amparo 

no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2462 Nr: 2581-64.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Cesar dos Santos, Antenor Forin, Ana 

Maria de Fátima Forin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de certidão às 

fls.256 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 125157 Nr: 5863-56.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Rocha Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido do MP. II. Defiro o 

prazo de 05 dias para que o advogado junte substabelecimento. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93738 Nr: 4779-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Oliveira Alves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido do MP. II. Defiro o 

prazo de 05 dias para que o advogado junte substabelecimento. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 163559 Nr: 1968-19.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISIELI BOCORNI - 

OAB:175898

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 01 de julho de 2018, às 

13h30min, e DETERMINO que:a) intime-se o réu, dando-lhe ciência de que 

o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de 

comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367 -, requisitando-o caso encontre recolhido/preso na Cadeia Pública 

local – CPP, art. 399, § 1º -, seu Advogado/Defensor Público, bem como as 

testemunhas arroladas, expedindo carta precatória em caso de eventuais 

residentes em outras Comarcas – CPP, art. 222;b) seja realizado o Estudo 

Psicossocial da vítima, com urgência.Cientifique-se o Ministério Público.As 

testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de comparecer 

sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no CPP, bem como estarão sujeitos ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas das diligências – CPP, arts. 218, 219 e 

458.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Vistos.

Considerando que mesmo após a devida intimação do causídico 

constituído nos autos, que foi disponibilizada no DJE nº 10216, de 

13/03/2018 e publicado no dia 14/03/2018, não houve manifestação 

pertinente ao cálculo apresentado às fls. 163, DETERMINO a intimação 

pessoal do reeducando JOÃO CARLOS BARGA para que informe se 

constituirá novo(a) advogado(a) ou se deseja a nomeação da Defensoria 

Pública atuante nesta Comarca, devendo o Sr. Oficial de Justiça atestar 

tais conjunturas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143453 Nr: 5016-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Clei de Oliveira, Dimas Delfino da Costa, 

Miguel Martins de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - 

OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de apelação interposto à p. 290, em seus legais efeitos.

Outrossim, DETERMINO seja dado vista à defesa para apresentar suas 

razões e, em seguida, seja concedido vista dos autos ao Ministério Público 

para que apresente suas contrarrazões.

Após a certificação de tempestividade, formalizado o recurso de apelação 

interposto com as razões e contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação, 

consignando nossas homenagens.

 Certifique-se sobre o cumprimento do mandado de intimação expedido à 

pág. 274.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PINTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença a seguir transcrita 

parcialmente. "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

ressarcitória, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 1259-59.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Rosa de Sousa Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:/MT - 9.237, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:/MT. 8.934, Pedro 

Paulo Peixote da Silva Junior - OAB:12+007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome da executada JUSCILENE ROSA DE SOUSA ARAÚJO CPF: 

666.977.601-25 (fls. 169/170).Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência 

à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei 

nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, 

desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 812-90.2018.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Ribeiro Vilela-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente da Gerência de Documentos e 

Declarações Fiscais da Sefaz/MT, Gerente da Conta Corrente Fiscal da 

Sefaz/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Machado Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 15581/O, Marco Aurélio Mestre Medeiros - 

OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta linha de intelecção, verifica-se que a suspensão da inscrição 

estadual realizada pelo fisco foi promovida de ofício, uma vez que embora 

emitidos avisos de cobrança, inexiste comprovação da prévia instauração 

de procedimento administrativo, com oferta do contraditório e ampla 

defesa.Não se pode olvidar, ademais, que a natureza da restrição afronta 

a garantia constitucional do livre exercício do trabalho, ofício ou 

profissão.Há, portanto, fumus boni iuris, quando se constata a afronta a 

princípios constitucionais e a normas legais existentes, ainda mais quando 

se trata de ato emanado de ofício, sem procedimento administrativo 

prévio.Sobre o assunto, aliás, já pontuou o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso(...)O periculum in mora, por sua vez, 

mostra-se evidente pelo fato de que a suspensão da inscrição estadual, 

por si só, impede o regular exercício da atividade empresarial, acarretando 

prejuízos à impetrante.Logo, possível a concessão da liminar para 

restabelecer a inscrição estadual da impetrante.Inobstante, não se 

vislumbra os requisitos necessários para deferimento dos demais pedidos 

formulados liminarmente, por se revestirem de caráter meramente 

informativo, sendo inviável a concessão de segurança para obter decisão 

de efeito genérico e para casos futuros.Com essas considerações, com 

fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO 

PARCIALMENTE a liminar requestada, tão somente para SUSPENDER os 

efeitos do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual nº 

13.156.198-7, pertencente à impetrante ORLANDO RIBEIRO VILELA – ME. 

Por corolário, DETERMINO o imediato restabelecimento da mesma, para 

todos os fins de direito.Prosseguindo, NOTIFIQUE-SE a autoridade 

apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, 

LMS), preste as informações que entender serem pertinentes. Decorrido o 

prazo, com ou sem informações, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas ao 

Ministério Público para manifestar-se, no prazo impreterível de 10 (dez) 

dias (art. 12, LMS).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67572 Nr: 967-98.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCF, Gilda Castro Pinheiro Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil, tão somente para CONDENAR a requerida a pagar em 

favor da autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

quantia que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), 

desde a citação (S. 426/STJ) e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir 

do evento danoso (S. 580/STJ).Em vista da sucumbência recíproca, 

REDISTRUBO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Os 

40% (quarenta por cento) restantes ficarão a cargo do requerente, 

contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiário da 

gratuidade de justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76875 Nr: 1892-26.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo de França Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Barbosa da Silva, Rilton Cândido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valtércio Teixeira de Oliveira 

- OAB:19365-0

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada, bem como, promover regular 

andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77138 Nr: 2034-30.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71511 Nr: 1323-59.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rezende Beltrani, Ronaldo Rezende 

Beltrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida 

Alves-Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO REZENDE BELTRANI, CNPJ: 

10535616000110, Inscrição Estadual: 133653471 e atualmente em local 

incerto e não sabido RONALDO REZENDE BELTRAME, Cpf: 02694024114, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RONALDO REZENDE 

BELTRANI e RONALDO REZENDE BELTRAME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA nº 20166535, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6535/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/08/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$205.713,70

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 1259-59.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Rosa de Sousa Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:/MT - 9.237, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:/MT. 8.934, Pedro 

Paulo Peixote da Silva Junior - OAB:12+007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliarb Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78578 Nr: 428-30.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiêncoa de Mediação/Conciliação foi aganedada para o 

dia 28/06/18, às 15:00, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certidixco ainda que procedo a remessa dos ajutos ao setor de expedição 

de documentos, para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70840 Nr: 962-42.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal,apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28282 Nr: 788-43.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Ramos de Souza, Elizabete Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca dop petitório acostado nos autos por derradeiro nos 

autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77385 Nr: 2180-71.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Justiça Comum da Comarca de Belo 

Horizonte-MG., Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zancanaro telecomunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira de Lara 

Rezende - OAB:OAB/MG 46.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerrca da certidão do Oficial Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou 

fé, que estou devolvendo a presente Carta Precatória sem o seu devido 

cumprimento, por não haver sido depositado a diligência para o 

cumprimento da mesma. Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues Oficiala de 

Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 832-28.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Henrique de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72452 Nr: 1855-33.2016.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Bezerra Evangelista, Thallys Matheus 

Miranda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:OAB/MT 15236, Rodrigo de Mesquita Morais - OAB:/MT-18973

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 2158-13.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rural do Sul de MT Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides de Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamentoi no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76733 Nr: 1832-53.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerrca da certidão do Oficial Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou 

fé, que devolvo o presente mandado sem o seu cumprimento, aguardando 

o depósito da diligência para cumprir o mesmo. Maria da Paz Ferreira 

Moura Rodrigues Oficiala de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61592 Nr: 1275-42.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Huziel Sousa Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:OAB/MT 

5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/ 9708-A

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-26.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIO NERES DA SILVA (EXEQUENTE)

EDILIO NERES DA SILVA (EXEQUENTE)

E N DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNA DANIELA JUPPA GRANEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT0007035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010029-26.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 26.278,38; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INADIMPLEMENTO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EDILIO NERES DA SILVA, 

EDMARCIO NERES DA SILVA, E N DA SILVA & CIA LTDA - ME, BRUNA 

DANIELA JUPPA GRANEMANN Parte Ré: EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

POXOREO VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por EN 

DA SILVA & CIA LTDA, em face do MUNICIPIO DE POXORÉU - MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Intime-se a fazenda pública na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Código de 

Processo Civil. Caso a fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 26 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA THEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000014-15.2018.8.11.0014 REQUERENTE: NILDA THEODORO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

12480872, dentro do prazo legal, Id. 12692860, entretanto a impugnação a 

contestação, apresentada, Id. 12680374, é intempestiva, conforme 

certificado, Id. 12692860. Fundamente e Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de débito cominada com indenização por 

danos morais, proposta por Nilda Theodoro dos Santos em desfavor de 

Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), ambos já qualificados nos presentes 

autos. Sustenta a parte Requerente que não possui débito algum com a 

Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e 

CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes 

em 08.07.2016, junto ao SCPC no valor de R$ 111,53, referente ao 

contrato nº. 0219456665, e para comprovar anexa o extrato SCPC, datado 

d e  1 0 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_..., Id. 

11344930 e 12680399, alega ainda que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no 

comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, datada de 26.03.2018, 

Id. 12421361, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por 

sua vez, Id. 12480872, a parte Requerida apresentou contestação, e em 

sede de preliminar contesta pela impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, vez que a parte deve fazer prova do fato constitutivo do seu 

direito, e ainda contesta pela ausência de interesse de agir, tendo em vista 

a ausência de requerimento administrativo, e no mérito, em suma contesta 

pela regular contratação junto a Requerida ante a existência de contrato 

firmado entre as partes, e ainda pela não comprovação dos danos morais 

sofridos pela parte Requerente, e ao final pleiteia pela improcedência da 

ação. Contudo, a parte Requerente apresentou impugnação à 

contestação, intempestiva, conforme consta certificado - Id. 12680374, no 

entanto, nesta impugnação a parte Requerente, impugna a contestação, 

pelo fato da parte Requerida não trazer nenhum documento assinado pela 

Requerente que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final 

pela procedência da ação. Pois muito bem, diante da negativa do débito é 

evidente a hipossuficiência da parte Requerente, competia à Requerida 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do artigo 373, 

inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, se 

manteve inerte. Sendo assim, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa se desonerar 

da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e se não 

a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. 

Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados da Requerente 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta dos 

extratos, anexos Id. 11344930 e Id. 12680399. Assim diante do exposto, 

opino pelo indeferimento das preliminares arguidas pela parte Requerida, e 

no mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de R$111,53, 

referente ao contrato nº. 0219456665, inclusão em 08.07.2016; e b) 

Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
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mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 

111,53 – contrato 0219456665. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-58.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000037-58.2018.8.11.0014 REQUERENTE: VANDILSON JUNIOR MIRANDA 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 12706141, e por sua vez a parte Requerente impugnou, 

Id. 12718095, ambas dentro do prazo legal, conforme certificado, Id. 

12726464. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c. inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais 

ajuizada por Vandilson Junior Miranda de Souza em face de Telefônica 

Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 14.11.2015 no 

valor de R$ 513,89 - contrato nº. 0244254903, nos órgãos de restrição ao 

crédito, por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no Id. 11384763 o extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido 

através do site http://rainhaconsultoria.net/BoaVista/, datado de 

29.12.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

manteve relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 12618188 em 

09.04.2018, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, prosseguindo o feito o seu tramite 

normal. Na contestação apresentada, Id. 12706141 a Requerida, em sede 

de preliminar contesta pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

e no mérito, em suma contesta pela regular contratação junto a Requerida 

ante a existência de contrato firmado entre as partes, contesta mais que o 

Requerente efetuou o pagamento das faturas, e ainda contesta pela não 

comprovação dos danos morais sofridos pela parte Requerente, e ao final 

pleiteia pela improcedência da ação. Na impugnação a contestação, Id. 

12718095, a parte Requerente, impugna o fato da Requerida, não trazer 

nenhum documento idôneo para comprovar a contratação, e ainda 

impugna pela não incidência da súmula 385 do STJ, pelo fato da 

negativação discutida nestes autos ser a primeira restrição constante no 

nome e CPF do Requerente, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado 

da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, conquanto tenha a 

parte Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

parte Requerente. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Requerente para a referida contratação. A 

inserção do nome do Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, no que concerne aos danos morais, 

em análise ao extrato juntado aos autos, verifica-se que a parte 

Requerente possui outras restrições, conforme consta do extrato Boa 

Vista/Administradora do SCPC, emitido através do site 

http://rainhaconsultoria.net/BoaVista/, datado de 29.12.2017, Id. 11384763 

e 12718093, aplicando-se assim a Súmula 385 do STJ. Contudo, a parte 

Requerente não informa do ajuizamento de ações contra as demais 

negativações, entretanto em pesquisa ao sistema PJe, constato que a 

parte possui uma ação ajuizada sendo a seguinte: a) Ação nº. 

1000037-58.2018.8.11.0014 em desfavor da Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., em tramite neste Juizado Especial, ação está 

a qual encontra-se conclusa para decisão. Desse modo, não há o que se 

falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Assim, não é possível reconhecer 

que o consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Diante disso, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE 

a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

e CPF da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito em 

relação à restrição discutida nesses autos, qual seja, no valor de R$ 

513,89 - contrato nº. 0244254903. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-43.2018.8.11.0014
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000038-43.2018.8.11.0014 REQUERENTE: VANDILSON JUNIOR MIRANDA 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 12689975, e por sua vez a parte 

Requerente impugnou, Id. 12697350, ambas dentro do prazo legal, 

conforme certificado, Id. 12702655. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais ajuizada por Vandilson Junior Miranda de 

Souza em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados em 11.12.2015 no valor de R$ 
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48,28 - contrato nº. 07.0000020151723655779, nos órgãos de restrição 

ao crédito, por suposto débito existente perante a Requerida, conforme 

junta no Id. 11384950 o extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido 

através do site http://rainhaconsultoria.net/BoaVista/, datado de 

29.12.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

recebeu notificação extrajudicial, alega mais que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 12618439 em 

09.04.2018, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, prosseguindo o feito o seu tramite 

normal. Na contestação apresentada, Id. 12689975 a Requerida, em suma 

contesta pela legalidade do cadastro da Unidade Consumidora 912569-1 

em nome do Requerente, e ainda contesta pelo exercício regular do direito, 

e para provar anexa o extrato da Consulta de Atendimento – Dados 

Cadastrais do Cliente – referente a UC 912569-1, Id. 12689985, bem como 

do Histórico de Contas UC 912569-1, Id. 12689992, e ainda faz pedido 

contraposto para que a parte Requerente seja compelida a pagar o valor 

de R$ 613,93, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Na 

impugnação a contestação, Id. 12697350, a parte Requerente, impugna o 

fato da Requerida, não trazer nenhum documento idôneo para comprovar 

a contratação, e ainda impugna pela não incidência da súmula 385 do STJ, 

pelo fato da outra negativação referente a empresa Telefônica Brasil S.A., 

está sendo discutida judicialmente através da Ação nº. 

1000037-58.2018.8.11.0014, e ainda impugna as telas sistêmicas, 

anexadas ao Id. 12689985 e 12689992, por terem sido produzidas de 

forma unilateral, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela 

procedência da ação. Pois muito bem, em pesquisa ao sistema PJe, 

vislumbro que a parte Requerente realmente ajuizou a Ação nº. 

1000037.58.2018.8.11.0014, em desfavor da Telefônica Brasil S.A., 

referente a restrição imposta, a qual está em tramite perante este Juizado 

Especial, e que a mesma encontra-se conclusa para decisão, no entanto 

em relação as demais negativações existentes no extrato juntado aos 

autos Id. 11384950, não há ação ajuizada, concluindo-se assim pela 

incidência da súmula 385 do STJ. Por outro lado, analisando o conjunto 

probatório vislumbro que a parte Requerida anexou aos autos o extrato de 

Consulta de Atendimento – Dados Cadastrais do Cliente – referente a UC 

912569-1, Id. 12689985, bem como do Histórico de Contas UC 912569-1, 

Id. 12689992, dos quais estão em nome do Requerente. Além do mais, em 

pesquisa ao site da Energisa, através do seguinte endereço 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

trato-e-2via.aspx?cdc=6/912569-1, através da UC 6/912569-1, constato 

que realmente o Requerente é o titular da referida Unidade Consumidora, 

haja vista que consta vários débitos referente aos meses de outubro e 

dezembro de 2015 e janeiro a agosto de 2016, demonstrando desta forma 

que o Requerente é de fato o titular da Unidade Consumidora 6/912569-1, 

cabe registrar que no extrato juntado aos autos, Id. 11384950, além da 

negativação discutida na presente ação, qual seja no valor de R$ 48,28, 

há a existências de outras negativações em relação a Requerida, das 

quais o Requerente não demonstra o ajuizamento de ação, referente as 

restrições contidas no extrato Boa Vista/Administradora do SCPC. Sendo 

assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao 

conjunto probatório produzido pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte Requerente, infere-se que não ocorreu à indevida 

negativação. Contudo, a consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte Requerente 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Diante disso, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e, na forma da fundamentação supra, opino 

pela condenação da parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

Procuradores da Requerida. Por outro lado, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, bem como opino pela condenação 

da parte Requerente ao pagamento do valor constante do extrato Boa 

Vista/Administradora do SCPC, sendo na importância de R$ 48,28, valor 

que será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Após o trânsito em julgado, a 

parte Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do 

NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos 

legais. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER BACAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000019-37.2018.8.11.0014 REQUERENTE: WENDER BACAS RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

12460933, no prazo legal – Id. 12693309, no entanto a impugnação a 

contestação, Id. 12681658 é intempestiva, conforme certificado – Id. 

12693309. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Wender Bacas Ribeiro em face de Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados nos valores de R$ 55,08 – contrato nº. 

045970291000025FI e R$ 273,10 – contrato nº. 045970291000025EC, 

incluídos em 28.12.2015 e 21.12.2015, respectivamente, nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no Id. 11345877 e 12681681 o extrato do SCPC, emitido 

a t r a v é s  d o  s i t e : 

https://www.facmat.com/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_..., datado 

de 11.01.2018, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica com 

referida empresa Requerida. Realizada no Id. 12422622 em 26.03.2018, a 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. Por sua vez, no Id. 

12460933 a Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar 

contestou pelo indeferimento da inicial, pelo fato da parte não acostar aos 

autos extrato oficial do SPC ou SERASA, bem como pelo comprovante de 

endereço, e no mérito, em suma contesta pela incidência da súmula 385 do 

STJ, em razão de ser o Requerente devedor contumaz, e pelo exercício 

regular do direito tendo em vista a legitimidade dos débitos, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente 

intempestivamente impugnou à contestação – Id. 12681658, em sua 

totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento assinado 

entre as partes para demonstrar a contratação, impugna mais pela 

inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, tendo em vista que a restrições 
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discutidas na presente demanda ser a primeira restrição, e ao final pleiteia 

pelo julgamento antecipado da lide, bem como pela procedência da ação. 

Pois muito bem, conquanto tenha a parte Requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documentação assinada pela parte Requerente. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Requerente para a referida contratação. A inserção do nome do 

Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, no que concerne aos danos morais, em análise 

ao extrato juntado aos autos, verifica-se que a parte Requerente possui 

outras restrições, conforme consta do extrato do SCPC, emitido através 

do site: https://www.facmat.com/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_..., 

datado de 11.01.2018, Id. 11345877 e 12681681, aplicando-se assim a 

Súmula 385 do STJ. Contudo, a parte Requerente não informa do 

ajuizamento de ações contra as demais negativações, entretanto em 

pesquisa ao sistema PJe, observo que a parte tão somente ajuizou 

presente ação, deixando de ajuizar ação em relação as demais restrições 

constantes do extrato, juntado, Id. 11345877 e 12681681. Desse modo, 

não há o que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Assim, não é 

possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado com as 

inscrições indevidas qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque 

a situação não lhe seria incomum. Diante disso, opino pelo não acolhimento 

da preliminar arguida pela parte Requerida, e no mérito opino pelo 

JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, 

para declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome e CPF da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito em relação às 

restrições discutidas nesses autos, qual seja, nos valores de $ 55,08 – 

contrato nº. 045970291000025FI e R$ 273,10 – contrato nº. 

045970291000025EC. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LEITE SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000002-98.2018.8.11.0014 REQUERENTE: CLAUDIA LEITE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 12417915, e por sua vez, a 

Requerente impugnou, Id. 12433905, ambas dentro do prazo legal, 

conforme certificado, Id. 12437609. Fundamente e Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de débito cominada com indenização por 

danos morais, proposta por Claudia Leite Silva em desfavor de Vivo S.A., 

ambos já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente 

que não possui débito algum com a Requerida, desconhecendo a origem 

das restrições imposta em seu nome e CPF a qual ensejou a anotação 

indevida nos cadastros de inadimplentes junto ao SCPC nos valores de R$ 

64,99 (contrato - 0281509217 – 08.09.2017) e R$ 169,90 (contrato - 

0253027439 – 06.07.2017), e para comprovar anexa o extrato SCPC, 

d a t a d o  d e  0 5 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTRA_..., alega 

ainda que está negativação está lhe causando transtornos, pois não pode 

efetivar compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de 

conciliação, datada de 19.03.2018, Id. 12303221, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12417915, a parte 

Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar pleiteia pela 

inépcia da inicial pelo fato da parte não negar a contratação dos serviços 

e ainda contesta pela juntada do comprovante original da negativação, em 

razão da parte ter juntado extrato emitido através de informações 

confidenciais, e, no mérito, pela regularidade da contratação, e pela 

incidência da súmula 385 do STJ, ante a existência de restrições 

preexistentes, e ainda pela ausência do dano moral, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente apresentou 

impugnação à contestação, Id. 12433905, em sua totalidade, pelo fato da 

parte Requerida não trazer nenhum documento assinado pela Requerente 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final pela 

procedência da ação. Pois muito bem, diante da negativa do débito é 

evidente a hipossuficiência da parte Requerente, competia à Requerida 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como por exemplo o contrato devidamente assinado, ou seja 

competia ônus a parte Requerida, nos termos do artigo 373, inciso II do 

NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, se manteve inerte. 

Sendo assim, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Contudo, para que o prestador de serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e se não 

a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. 

Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados da Requerente 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato, anexo Id. 11290181 e Id. 12433967. Assim diante do exposto, 

opino pelo indeferimento das preliminares arguidas pela parte Requerida, e 

no mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente os débitos restritos pela Requerida nos valores de R$ 

64,99 (contrato - 0281509217 – 08.09.2017) e R$ 169,90 (contrato - 

0253027439 – 06.07.2017); e b) Condenar a Requerida em danos morais, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e 

CPF da Requerente, com relação aos débitos discutidos nestes autos, qual 

seja, os valores R$ 64,99 (contrato - 0281509217 – 08.09.2017) e R$ 

169,90 (contrato - 0253027439 – 06.07.2017). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000012-45.2018.8.11.0014 REQUERENTE: ALUISIO RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

7210134, dentro do prazo legal, Id. 12693138, entretanto a impugnação a 

contestação, apresentada, Id. 12681381, é intempestiva, conforme 

certificado, Id. 12693138. Fundamente e Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de débito cominada com indenização por 

danos morais, proposta por Aluísio Rodrigues de Amorim em desfavor de 

Vivo S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte 

Requerente que não possui débito algum com a Requerida, 

desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e CPF a qual 

ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes em 

02.04.2015, junto ao SCPC no valor de R$ 128,16, referente ao contrato 

nº. 0219027230, e para comprovar anexa o extrato SCPC, datado de 

1 0 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https: / /www.facmat.com.br/crediconsul t /UI_EXP/hand_MOSTRA_.. ., 

datado de 10.01.2018, Id. 11344367 e 12435085, alega ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, 

datada de 19.03.2018, Id. 12302884, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12411004, a parte Requerida 

apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela ausência 

de interesse de agir, tendo em vista a ausência de requerimento 

administrativo, contesta ainda pelas centenas de ações idênticas; pela 

juntada do comprovante original da negativação, em razão da parte ter 

juntado extrato emitido através de informações confidenciais, e no mérito, 

pelo exercício regular do direito, haja vista a localização de contrato, e 

ainda contesta pela incidência da súmula 385 do STJ, contesta ainda pela 

legitimidade da cobrança do débito, haja vista a utilização de vários tipos 

de contrato, inclusive na forma verbal, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente apresentou 

impugnação à contestação, Id. 12435070, em sua totalidade, pelo fato da 

parte Requerida não trazer nenhum documento assinado pelo Requerente 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Pois muito bem, diante da negativa do débito é 

evidente a hipossuficiência da parte Requerente, competia à Requerida 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como por exemplo o contrato devidamente assinado, bem como as 

faturas de cobrança, ou seja competia ônus a parte Requerida, nos 

termos do artigo 373, inciso II do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, 

entretanto, se manteve inerte. Sendo assim, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da 

prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e 

se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados da 

Requerente indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática da conduta ilícita, devendo assim responder 

pelas consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais 

danos experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato, anexo Id. 11344367 e Id. 12435085. Assim diante do exposto, 

opino pelo indeferimento das preliminares arguidas pela parte Requerida, e 

no mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito pela Requerida no valor de R$ 128,16, 

referente ao contrato nº. 0219027230, inclusão em 02.04.2015; e b) 

Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF do Requerente, 

com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 

128,16, contrato nº. 0219027230. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000016-82.2018.8.11.0014 REQUERENTE: ROSIMEIRE PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 12482146, dentro do prazo 

legal, Id. 12693061, no entanto a impugnação apresentada, Id. 12681013, é 

intempestiva, conforme certificado, Id. 12693061. Fundamente e Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito cominada com 

indenização por danos morais, proposta por Rosimeire Pires de Souza em 

desfavor de Vivo S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. 

Sustenta a parte Requerente que não possui débito algum com a 

Requerida, desconhecendo a origem da restrição imposta em seu nome e 

CPF a qual ensejou a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes 

junto ao SCPC nos valores de R$ 151,47 (contrato - 0265154155 – 

09.11.2017), e para comprovar anexa o extrato SCPC, datado de 

0 5 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https: / /www.facmat.com.br/crediconsul t /UI_EXP/hand_MOSTRA_.. ., 

datado de 10.01.2018, Id. 11345342, alega ainda que está negativação 

está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito 

no comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, datada de 

16.03.2018, Id. 12422138, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Por sua vez, na contestação, Id. 12482146, a parte Requerida 

contesta em suma pela ausência de culpa da Requerida, tendo em vista a 

regularidade da contratação, contesta mais que localizou contratos 

anteriores, bem como que os mesmos estão cancelados, contesta ainda 

que a negativação se deu primeiramente na modalidade pré-paga e que 

após ocorreu a migração para a modalidade controle, contesta que na 
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modalidade pré-paga não possui contrato por escrito, razão em que não 

anexa o contrato, ainda na contestação alega que o débito negativado 

ocorreu pelo inadimplemento das diversas faturas, e ao final pleiteia pela 

intimação da parte Requerente para se manifestar sobre a proposta de 

acordo, e caso não seja aceito o acordo, pleiteia pela improcedência da 

ação. Todavia, a impugnação, Id. 12681013, é intempestiva, no entanto a 

parte Requerente impugna à contestação, Id. 12433905, em sua totalidade, 

pelo fato da parte Requerida não trazer nenhum documento assinado pela 

Requerente que comprove a relação jurídica entre as partes, bem como a 

cobrança do débito, e ao final pela procedência da ação. Pois muito bem, 

diante da negativa do débito é evidente a hipossuficiência da parte 

Requerente, competia à Requerida trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como por exemplo o contrato 

devidamente assinado entre as partes, ou faturas relativa ao débito, ou 

seja competia ônus a parte Requerida, nos termos do artigo 373, inciso II 

do NCPC, c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, entretanto, se manteve inerte. 

Sendo assim, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Contudo, para que o prestador de serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço de telefonia e se não 

a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. 

Desta feita, tenho que a Requerida encaminhou os dados da Requerente 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato, anexo Id. 11345342 e Id. 12681013. Assim diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente 

os débitos restritos pela Requerida no valor de R$ 151,47 (contrato - 

0265154155 – 09.11.2017); e b) Condenar a Requerida em danos morais, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e 

CPF da Requerente, com relação aos débitos discutidos nestes autos, qual 

seja, o valor R$ 151,47 (contrato - 0265154155 – 09.11.2017). Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000021-07.2018.8.11.0014 REQUERENTE: GESIRLENE SOUSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 12594105 e por sua vez a Requerente impugnou no Id. 12685047, 

ambos dentro do prazo legal, Id. 12693505. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos 

morais ajuizada por Gesirlene Sousa de Oliveira em face do Banco 

Santander (Brasil) S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

12.12.2015 no valor de R$ 110,99 – contrato nº. MP709766005238262066 

nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, conforme junta no Id. 11346282 o extrato do SCPC, emitido 

a t r a v é s  d o  s i t e 

https: / /www.facmat.com.br/crediconsul t /UI_EXP/hand_MOSTRA_.. ., 

datado de 10.01.2018. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 12497706 em 02.04.2018, a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada no Id. 12594105 a Requerida, em suma 

contesta pela regular contratação dos serviços mediante a utilização do 

cartão de crédito, conforme faz a juntada de print de telas sistêmicas (Id. 

12594134), bem como das faturas em anexo, Id. 12594135, do cartão de 

crédito demonstrando que a Requerente é titular do cartão Santander Free 

nº. 5447.xxxx.xxxx.6331, ainda contesta pela legalidade da inscrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência da Requerente, 

e ao final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação 

apresentada no Id. 12685047, a parte Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ainda impugnou pela 

não incidência da súmula 385 do STJ, haja vista que a restrição discutida 

na presente demanda ser a primeira restrição, impugna mais as telas 

sistêmicas apresentadas pela Requerida, por terem sido produzidas de 

forma unilateral, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois muito 

bem, em análise ao conjunto probatório observo que a parte Requerida, 

sustenta em sua contestação de que a Requerente utilizou os seus 

serviços através do uso de Cartão de Crédito, e para comprovar anexou 

aos autos as faturas, Id. 12594135, nas quais constam que a Requerente 

efetivou compras, bem como realizou pagamentos, o que afasta os 

indícios de fraude. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No 

entanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Assim, há evidência, de que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidora que não promoveu o pagamento das faturas até o 

vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da 

Requerente. Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual com a parte Requerida. Nesta condição, inexistindo 

ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-22.2018.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SANTANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000020-22.2018.8.11.0014 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO SANTANA 

DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 12448546, dentro do prazo legal, Id. 12693415, no entanto a 

impugnação, Id. 12681860, é intempestiva, conforme certificado, Id. 

12693415. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos morais ajuizada por 

Carlos Roberto Santana de Carvalho em face do Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados nos valores de R$ 122,03 e R$ 

134,13, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente 

perante a Requerida, conforme junta no Id. 11346010 o extrato do SCPC, 

e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https: / /www.facmat.com.br/crediconsul t /UI_EXP/hand_MOSTRA_.. ., 

datado de 10.01.2018. Sustenta na exordial, que desconhece os débitos e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 12422402 em 26.03.2018, a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada no Id. 12498546 a Requerida, em sede de 

preliminar contesta pela ausência de condição da ação por falta de 

interesse de agir, e pela ausência da pretensão resistida, pelo fato da 

parte Requerente não ter resolvido de forma administrativa, e no mérito, 

contesta em suma pela regular contratação dos serviços mediante a 

utilização do cartão de crédito, conforme faz a juntada de das faturas em 

anexo, Id. 12498553, do cartão de crédito demonstrando que o 

Requerente é titular do cartão crédito Visa Fácil nº. 4096.0145.8700.9778, 

e ao final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação 

apresentada no Id. 12681860, a parte Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento 

que comprove a relação jurídica entre as partes, e ainda impugnou pela 

não incidência da súmula 385 do STJ, haja vista que a restrição discutida 

na presente demanda ser a primeira restrição, e ao final reitera-se os 

pedidos da exordial pela procedência da ação. Destaco que a impugnação 

a contestação, foi apresentada de forma intempestiva, conforme consta 

certificado, Id. 12693415. Pois muito bem, em análise ao conjunto 

probatório observo que a parte Requerida, sustenta em sua contestação 

de que o Requerente utilizou os seus serviços através da utilização de 

Cartão de Crédito, e para comprovar anexou aos autos as faturas, Id. 

12498553, nas quais constam que o Requerente efetivou compras, bem 

como realizou pagamentos, o que afasta os indícios de fraude. Todavia, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No entanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, há 

evidência, de que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor 

que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste 

modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Requerente. 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar que não tinha vínculo contratual 

com a parte Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY KELEN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000005-53.2018.8.11.0014 REQUERENTE: ALINY KELEN DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 12603620, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 12639659, ambas dentro do prazo legal, Id. 

12642451. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais 

ajuizada por Aliny Kelen dos Santos em face de Vivo S.A. (Telefônica 

Brasil S.A.), devidamente qualificadas nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valore de R$ 

119,48, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente 

perante a Requerida, conforme junta no Id. 11322411 o extrato do SCPC, 

e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 05.01.2018. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 12498317 em 02.04.2018 a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada no Id. 12603620 a Requerida, em suma 

contesta pelo exercício regular do direito mediante a contratação dos 

serviços, e para comprovar anexa o contrato Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP (Id. 12603588) e Contrato de Permanência 

por Benefício, datado de 11.02.2015 (Id. 12603588), dos quais constam 

assinatura, e ainda faz a juntada do Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas Ref. 1283/2018—12, no período de 

11.02.2015 a 26.07.2016 - linha 66 99681-0164 – Id. 12603581. Contesta 

ainda que diante da contratação a parte apresentou a Carteira de 

Identificação e o CPF, cuja cópia anexa ao Id. 12603588, e ainda para 

comprovar faz a juntada de fatura, Id. 12603623, referente a linha 

telefônica 66 99691-0164. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de 

má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, bem como 

pela incidência da súmula 385 do STJ, e ainda faz pedido contraposto, a 

fim de que a parte Requerente seja compelida ao pagamento do débito, e 

ao final contestou pela improcedência da ação. Na impugnação 

apresentada no Id. 12639659, a parte Requerente impugna a contestação, 
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pela necessidade de realização da perícia grafotécnica em razão da 

juntada do contrato, e por desconhecer a assinatura, ainda impugna que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, no entanto por não 

serem os pactuados, solicitou o cancelamento dos serviços, no entanto a 

Requerida informou que teria que cumprir a contratação durante 01 ano, e 

caso contrário teria que pagar a multa rescisória, informa mais que a linha 

encontra-se bloqueada, impugna mais que a Requerente não foi notificada 

razão a qual desconhece o débito, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Saliento que o 

requerimento da incompetência em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica, prova está incompatível com o rito do juizado especial, não 

merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas contidas nos 

autos são suficientes para a formação de convencimento do juízo, 

portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, e passo ao julgamento da lide. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 12603588, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 11322479, e na Ata de 

Audiência – Id. 12498317, no mais a Carteira de Identificação, juntada pela 

própria parte Requerente ao Id. 11322479, trata-se da mesma juntada no 

Id. 12603588, pela Requerida. Todavia, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. 

Deste modo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante 

disso, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na 

inicial, e na forma da fundamentação supra, opino pela condenação da 

parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, do NCPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

Procuradores da Requerida. Por outro lado, opino pelo JULGAMENTO 

PROCEDENTE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, bem como opino pela 

condenação da parte Requerente ao pagamento do valor constante do 

extrato SCPC, sendo na importância de R$ 119,48, valor que será 

acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

ambos a partir da inadimplência Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação 

da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-96.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010283-96.2015.8.11.0014 REQUERENTE: PATRICIA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: BRF S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no Id. 7207203, e por sua vez 

a Requerente impugnou, Id. 7207266, ambas dentro do prazo legal, 

conforme certificado - Id. 7207226. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Patrícia Soares da 

Silva em face de BRF S.A., ambas qualificadas nos autos em epígrafe, 

alegando, em síntese, que é microempreendedora no ramo de alimentos, e 

que tem o costume de adquirir produtos na empresa da Requerida, sucede 

que efetuou compras na empresa da Requerida no valor de R$ 662,31 e 

que parcelou em duas vezes de R$ 331,16 com vencimentos nas datas de 

23.06.2015 e 30.06.2015, das quais já efetuou o pagamento, conforme 

consta dos boletos pagos em anexo, Id. 7207165, no entanto ao tentar 

realizar compras no comércio, foi surpreendida com a indevida inscrição 

do seu nome e do CNPJ de sua empresa, rol dos inadimplentes, no valor 

de R$ 331,15 – contrato 054914027202, em 08.09.2015, conforme faz a 

juntada do extrato de consulta de balcão, Id. 7207160, emitido pela AC 

P o x o r é u / M T ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0, datado de 15.09.2015. Alega mais, que tentou resolver de 

forma administrativa, no entanto não obteve êxito, e não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. No Id. 7207169, o pedido 

de liminar foi deferido, sendo expedido ofício nº. 269/2015 – Id. 7207177 e 

7207181 aos gerentes do SPC Brasil e SERASA. Contudo, no Id. 7207252 

- SPC Brasil, através do Ofício nº. SPCBR Jur nº. 7842/2015, datado de 

17.11.2015, o referido órgão informa que “há registros ativos, no entanto 

não há possibilidade do SPC Brasil, visualizar se houve a exclusão dos 

registros em outra base, tendo em vista que o registro informado foi 

fornecido pela Serasa, contudo informa que procedeu com uma nova 

consulta e constatou que através do CPF informado, na data de 

17.11.2015, não constam mais informações negativas divulgadas 

anteriormente.” Realizada no Id. 7207226 em 26.11.2015, a audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. 

Por sua vez, no Id. 7207203 a Requerida apresentou contestação, 

contestando em suma que uma parte da parcela do débito permanece 

pendente de pagamento, e para demonstrar anexa ao contexto da 

contestação o print de tela sistêmica, contesta mais que após ter acesso 

aos documentos juntados pela Requerente, observou que refere-se a 

boletos fraudados, vez que a empresa emite boletos do Banco Itaú com a 

numeração 341 no início, diferente do boleto juntado pela Requerente o 

qual refere-se ao comprovante do Banco Sicredi com a numeração 748, 

contesta mais que o vencimento da Nota Fiscal é 30.06.2015, e o 

comprovante de pagamento juntado pela Requerente é 01.07.2015, e 

desta forma não resta dúvida de que trata-se de boleto fraudado, e assim 

o débito da parte Requerente permanece em aberto para pagamento. Na 

contestação ainda, informa que cumpriu a liminar, no entanto o crédito da 

Requerente ainda permanece pendente de pagamento, e por estar a 

Requerida agindo de boa-fé, pleiteia pela revogação da liminar diante da 

fraude ocorrida no boleto, e ao final contesta pela improcedência da ação. 

No mais, no Id. 7207266, a parte Requerente impugnou a contestação em 

sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprovasse o débito, impugna mais que a parte não trouxe nenhum 

elemento para comprovar que o boleto pago pela Requerente foi fraudado, 

conforme alegado na contestação, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. No Id. 7207282, houve 

decisão para as partes apresentarem as provas que pretendem produzir, 

que por sua vez a parte Requerida (Id. 7207296) se manifestou 

requerendo seja oficializado o Banco Sicredi, para esclarecer os fatos se 

houve o pagamento e para qual conta foi realizado, por outro lado a 

Requerente se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

7207307). No Id. 7207315, foi deferido o pleito da Requerida para a 

requisição ao Banco Sicredi, para que preste informações, sendo, pois, 

expedido oficio ao referido Banco, Id. 7207322, e recebido no Id. 7204330, 
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e permanecendo inerte, conforme certificado Id. 7207336, e reiterado por 

mais duas vezes Id. 7207351 e 7207387, razão a qual através do Ofício 

021/2017, datado de 02.03.2017, o Banco Sicredi, informa da 

impossibilidade de fornecer as informações diante do documento anexo ao 

ofício enviado ao Banco estar com a linha digitável de forma ilegível, 

solicitando o reenvio da documentação. Todavia, no Id. 9048181, a parte 

Requerida pleiteia pela intimação da parte Requerente para que forneça o 

comprovante de pagamento de forma legível, em razão das informações 

do Banco Sicredi, através do Ofício 021/2017, juntado aos autos em 

14.03.2017, e posteriormente a apresentação do comprovante pela 

Requerente, pleiteou que seja novamente oficializado o Banco Sicredi, 

para que comprove ou não a realização do pagamento. Vieram os autos 

conclusos. É de salientar que os documentos trazidos com a inicial, 

principalmente o extrato (Id. 7207160), verifica-se que de fato foi incluída a 

referida negativação pela parte Requerida, no valor de R$ 331,15 – 

contrato 054914027202. No entanto, o ponto controvertido refere-se aos 

comprovantes de pagamentos dos quais a parte Requerida alega, que 

trata-se suposto boleto fraudado, tendo em vista que o comprovante 

anexo ao Id. 7207165, o campo informado refere-se ao Banco Sicredi – 

código 748, sendo que o Banco o qual recebe o Boleto trata-se do Banco 

Itaú – código 341, e que por esta razão solicitou a este juízo a intimação do 

Banco Sicredi, para prestar informações referente as divergências do 

comprovante de pagamento, do qual foi oficializado o Banco Sicredi, e o 

mesmo através do Ofício 021/2017, datado de 02.03.2017, informou da 

impossibilidade de fornecer as informações diante do documento anexo ao 

ofício enviado estar com a linha digitável de forma ilegível, impossibilitando 

de prestar tais informações. Pois muito bem, analisando o conjunto 

probatório observo que o primeiro comprovante anexo ao Id. 7207165, 

com valor pago de R$ 331,16 em 23.06.2015, no campo do código de 

barras, logo no início refere ao Banco 341 e ao final da numeração dá-se 

o valor de 331,16, já no segundo comprovante anexo ao Id. 7207165, 

percebe-se que no início da numeração do código de barras tem-se a 

referência ao Banco 748 e ao final o valor dá-se de 747,50. É de destacar 

ainda que ambos os Recibos do Sacado o início do código de barras, 

inicia-se pelo banco 341, e encerra-se pelos valores de 331,16 e 331,15, 

conforme observa-se no Id. 7207165. Assim diante das divergências 

referentes aos comprovantes de pagamento, bem como pelos recibos do 

sacado, e pela suposta fraude levantada pela parte Requerida, e pela 

dificuldade do Banco Sicredi, prestar os esclarecimentos a este juízo, 

conforme alegado no Ofício 021/2017, em virtude do documento estar com 

a linha digitável de forma ilegível, tenho por bem concluir pela necessidade 

de realização de perícia técnica nos referidos documentos juntados pela 

parte Requerente, para apurar se realmente houve fraude nos boletos 

juntados pela Requerente, e sendo o caso de maior complexidade diante 

da necessidade da realização da perícia técnica, perante os Juizados 

Especiais, declino pela incompetência desde juízo em julgar a presente 

demanda. Diante do exposto, opino pela EXTINÇÃO DO FEITO, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 3º, caput, c.c. artigo 51, inciso II 

da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-09.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000189-09.2018.8.11.0014. REQUERENTE: LAUDELINO ALVES PEREIRA 

FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido de reparação por dano moral e pedido de tutela de 

evidência, ajuizada por LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO em desfavor 

de ATIVOS S/A, ambos já devidamente qualificados. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. De elementar conhecimento que 

a tutela da evidência é mais uma das inovações introduzidas no 

ordenamento jurídico pátrio pelo novo Código Processual Civil, 

encontrando disciplina no art. 311, do mencionado codex. Da exegese do 

referido dispositivo legal, extrai-se que a tutela da evidência surgiu da 

necessidade de conferir maior efetividade e celeridade à prestação 

jurisdicional. Nesta hipótese, a parte postulante deve demonstrar, 

independentemente da urgência, a evidência do direito invocado, ou, 

ainda, as manobras protelatórias realizadas pela parte adversa com o 

intuito de posterga-lo. Com essas considerações, e após minuciosa 

análise do feito, verifica-se que o caso dos autos não comporta a 

concessão da tutela da evidência na forma vindicada. Isto porque, o direito 

invocado pela parte autora não é extreme de dúvidas, devendo ser 

oportunizado o contraditório à parte demandada para, somente então, 

evidenciar a veracidade dos fatos narrados na exordial. Sendo assim, não 

há como, pelo menos neste momento processual, aferir a evidência do 

direito pleiteado pela parte requerente, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela 

pleiteada. DEFIRO, por outro lado, a inversão do ônus da prova, haja vista 

a ação ser consubstanciada em relação de consumo. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, caso assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 11 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 018/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio 

Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 R E S O L V E:

 NOMEAR ARHIANE GOMES DA MATA - portadora da Cédula de Identidade 

RG nº 1644844-8 SSP/MT e inscrita no CPF/MF nº 013.943.891-24, para o 

cargo de Assessora de Gabinete I – do Gabinete da Primeira Vara Judicial 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 14 de maio de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Portaria nº 020/2018-DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando a interrupção de Energia Elétrica no prédio desta comarca 
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por problemas técnicos por parte concessionária Energisa;

 Considerando que após o retorno da energia os Sistemas continuaram 

inoperantes, até as 17h00 sem previsão de retorno.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - Suspender o expediente na Comarca de São José do Rio Claro 

na data de 14.5.2018 (segunda-feira).

 Art. 2º - Prorrogar para o primeiro dia útil seguinte os prazos processuais 

que venceram nesta data.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta à 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e à Presidência 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

São José do Rio Claro, 14 de maio de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro

Portaria nº 019 /2018-DF.

 A Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,...

 Considerando os termos da Portaria nº 457/2018-PRES, datada de 09 de 

abril de 2018, onde resolve que a partir das 12h00 do dia 18.6.2018 será 

implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe na 1ª e 2ª Varas 

Judiciais da Comarca de São José do Rio Claro – MT;

 Considerando o deslocamento e a convocação de todos os Servidores 

lotados na 1ª e 2ª Varas Judiciais, nos dias 06 e 07 de junho de 2018 e os 

Assessores e Magistrados no dia 08 de junho de 2018, na Escola dos 

Servidores do TJMT, onde receberão treinamento para o manuseio das 

ferramentas disponíveis no PJe;

 Considerando a proximidade da implantação do Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico junto às unidades, bem como o objetivo de assegurar a 

efetiva comunicação dos atos processuais, os advogados deverão 

regularizar/atualizar seus cadastros junto ao sistema PJE, bem como 

adquirir o certificado digital.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Suspender o expediente nas Secretarias da 1ª e 2ª Varas 

Judiciais desta Comarca, no período de 05 a 08 de junho do corrente ano, 

em razão de que todos os servidores dessas unidades judiciárias estarão 

em deslocamento e treinamento na Escola dos Servidores no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Art. 2º - Em razão do disposto no art. 1

º, os prazos que se iniciariam ou venceriam nas referidas datas ficaram 

prorrogadas para o primeiro dia útil.

Art. 3º - Os demais Departamentos do Fórum deverão permanecer com o 

expediente e prazo normal neste período.

Art. 4º - Qualquer medida de urgência deverá ser protocolizada junto à 

Central de Protocolo e Distribuição e posteriormente encaminhada ao 

Servidor Plantonista desta comarca.

Art. 5º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil – 

Subseção de São José do Rio Claro, à Defensoria Pública, ao Ministério 

Público e à Delegacia de Polícia, para conhecimento.

São José do Rio Claro-MT, 14 de maio de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29662 Nr: 409-11.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

23/12/2010. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62929 Nr: 554-91.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER, ANA SANDRA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID AHMAD HAID ARBID, JAIR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fl. 114 em relação ao requerido Jair Muller.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51563 Nr: 738-52.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEY CERVANTES DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CERVANTES CASORLA, JOSÉ 

CASARINI, DOMINGOS CASARINI, PEDRO CASARINI, ANTÔNIO CASARINI, 

OLÍSIO CASARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de prazo (Edital) / Impulsionamento

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo do edital de citação expedido fls. 

126, afixado no átrio do fórum em 02/03/2018. Portanto, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

manifestação no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 2416-34.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 2416-34.2015.811.0033 – Código 61389

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO

RÉU: VANDA DE CAMPOS

INTIMANDO: Ré: Vanda de Campos, Rg: 1655843-0 SSP MT Filiação: 

Angelina de Campos e de Manoel R. Pinto, data de nascimento: 

04/09/1973, brasileiro, natural de Rosario Oeste-MT, solteiro, cozinheira, 

Endereço: Rua Juscimeira, Esquina Com A Rua São Paulo, S/n, Cidade: 

São José do Rio Claro-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/12/2015

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: (...) À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para DESCLASSIFICAR a capitulação inicial vertida na denúncia, de 

modo a CONDENAR a ré VANDA DE CAMPOS, brasileira, solteira, nascida 

em 04/11/1975, em Rosário Oeste, filha de Angelina Eugenia de Campos e 
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Manoel Zeferino Pinto, residente e domiciliada na Rua Paraná, s/n.º, na 

cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT, nas penas art. 155, § 4.º, 

inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Atenta às diretrizes 

do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, passo a 

dosimetria da pena. A pena em abstrato prevista para o furto 

circunstanciado é reclusiva de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. 1.1 

Circunstâncias judiciais: A culpabilidade é normal a espécie do delito; não 

há registro de antecedentes criminais; quanto a conduta social e 

personalidade do agente – não há elementos nos autos suficientes para 

auferi-las; os motivos do crime são a intenção de auferir lucro fácil, de 

levar uma vida sem trabalho e sem sacrifícios e, é claro, sem a devida 

contraprestação lícita, todos peculiares do tipo do crime, portanto, não há 

o que valorar; quanto as circunstâncias verifico que a acusada, para 

acessar a residência, contou com a ajuda de terceiros, mas esta 

circunstância servirá para qualificar o tipo; quanto as consequências 

considero normais a espécie; no tocante ao comportamento da vítima não 

há o que valorar. Diante de tais ponderações, reputo como necessária e 

suficiente a reprovação e prevenção dos crimes a fixação da pena-base 

em 02 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) dias multas. 1.2. Circunstâncias 

legais: Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas. 1.3 - Causas de diminuição e de aumento de pena: Todavia, 

presente a causa de diminuição correspondente a tentativa e, por essa 

razão, diminuo a pena base em 1/3 (um terço), na forma do art. 14, 

parágrafo único do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido 

alcançando A PENA DEFINITIVA DE 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, FIXADOS À RAZÃO DE UM 

TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS QUE 

REPUTO COMO NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E 

PREVENÇÃO DO CRIME.Estabeleço a ré o regime inicialmente aberto para 

cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que 

preceituam os arts. 33, §§ 1.°, letra “c”, 2.°, letra “c”, e 3.°, 36 e 59, todos 

do Código Penal. Também rege o tema, os arts. 110 e 113 da Lei das 

Execuções Penais.As circunstâncias do art. 59 do Código penal não são 

desfavoráveis a acusada. E não precisa que sejam todas favoráveis para 

que a ré possa beneficiar-se da substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, caput, do 

Código Penal. Os incisos deste dispositivo legal preconizam a substituição 

da pena, desde que atendidos os seus requisitos.Na hipótese, a pena 

aplicada não é superior a quatro anos(alcançada a primeira parte do inciso 

I). O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa 

(atingida a segunda parte do inciso I). A ré não é reincidente em crime 

doloso. Pelo contrário, sem antecedentes criminais (atendido o inciso II). E 

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, assim como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que 

essa substituição é suficiente (preenchido o inciso III).Portanto, atendidas 

as exigências legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta a 

acusada, por 02 (duas) penas restritivas de direito, já que aquela é supera 

01 ano (CP, art. 44, segunda parte do seu § 2.°). Consistentes as penas 

restritivas de direitos em (arts. 43, inciso I e IV, e 45, § 1.°, e 46, ambos do 

Código Penal): Prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade 

pública ou privada e prestação de serviço à comunidade. A entidade 

beneficiária, as condições de adimplemento e as regras desta pena 

alternativa serão estipuladas oportunamente pelo competente juízo da 

execução, no respectivo processo executivo da pena.Nos termos do art. 

55 do Código Penal, as penas restritivas de direitos a serem aplicadas 

terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, 

ressalvado o disposto no art. 46, § 4.º, do mesmo diploma legal. Ademais, 

advirto a sentenciada que a presente substituição de pena deverá ser 

cumprida com rigor, de forma disciplinada, sob pena de ser reconvertida 

na pena privativa de liberdade, a teor do art. 44, § 4.°, do referido diploma 

material penal.Deixo de cogitar do sursis, na forma do art. 77 do Código 

Penal, tendo em vista da substituição ora estabelecida.Isento a acusada 

de pagar custas e despesas processuais por ser hipossuficiente, como 

comprovado no feito, tendo a causa sob patrocínio da defensoria pública. 

Inteligência dos arts. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 3.°, inciso 

II, e § 1.°, da Lei estadual n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001, e Lei n.° 

1.060/1950. Inspiração ainda dos arts. 804 e 805 do Código de Processo 

Penal.Enfim, não entrevistos motivos neste momento para reverter o status 

libertatis da acusada. Respondeu todo o processo em liberdade e não 

causou transtorno à ordem pública, nem à instrução processual. Máxime 

se o próprio regime de pena estabelecido importará em seu cumprimento 

fora da clausura. Pelo contrário, até a pena privativa de liberdade restou 

substituída. Logo, não há motivos para prendê-lo preventivamente.Inviável 

fixar valor mínimo de eventual indenização não desvendada. Se houve 

danos, nada restou demonstrado, pelo que deixo de fixar reparação 

mínima. Remeto eventuais interessados às vias ordinárias. Dicção do art. 

387, inciso IV, do CPP. Transitada em julgado a sentença, lance-lhe o nome 

no rol dos culpados, informe ao cartório distribuidor, à Depol local, aos 

institutos de identificação estadual e nacional e à Justiça Eleitoral. 

Conquanto automático, preclusas as vias recursais, restam suspensos os 

direitos políticos da condenada pelo tempo que durar os efeitos da 

condenação, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal. 

Expeça-se guia de execução. Proceda-se ao cálculo da pena, sem olvidar 

eventual detração penal prevista no art. 42 do Código Penal. E, formados 

os autos próprios, remeta-se à execução, com as baixas e anotações 

devidas destes autos da condenação, a serem arquiva e forme-se o 

processo executivo de pena.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 11 de maio de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-69.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000177-69.2017.8.11.0033 AUTOR: VALTER OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo que 

a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a fundamentação 

dos danos morais arbitrados. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 
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obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000151-37.2018.8.11.0033 REQUERENTE: FRANCIELE 

MARTINS BATISTA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME 

DECISÃO Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Morais, formulada por FRANCIELE MARTINS 

BATISTA, em face de L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME, na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção de 

dívida junto a parte requerida que desconhece. Postula pela declaração da 

inexistência da dívida e pela reparação pelo dano moral suportado. Requer 

em sede de tutela de urgência antecipada para que a requerida retire seus 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da 

requerente quanto ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do 

nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar 

o pedido, entendo por bem, máxime pela relevância da questão, postergar 

a sua analise para após a manifestação da parte requerida. Assim, com o 

objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por 

essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a 

parte requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação 

da angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-22.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000152-22.2018.8.11.0033 REQUERENTE: FRANCIELE 

MARTINS BATISTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por FRANCIELE MARTINS BATISTA, em face 

de L. TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora sustenta que teve 

seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte 

requerida que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da 

dívida e pela reparação pelo dano moral suportado. Requer em sede de 

tutela de urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente 

quanto ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, 

entendo por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua 

analise para após a manifestação da parte requerida. Assim, com o 

objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por 

essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a 

parte requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação 

da angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-67.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000149-67.2018.8.11.0033 REQUERENTE: DAMIANA MARIA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA, em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora sustenta que teve 

seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte 

requerida que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da 

dívida e pela reparação pelo dano moral suportado. Requer em sede de 

tutela de urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos 
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órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente 

quanto ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, 

entendo por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua 

analise para após a manifestação da parte requerida. Assim, com o 

objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por 

essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a 

parte requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação 

da angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KEITI MAIARA ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000149-67.2018.8.11.0033 REQUERENTE: DAMIANA MARIA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA, em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A, na qual a parte autora sustenta que teve 

seus dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte 

requerida que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da 

dívida e pela reparação pelo dano moral suportado. Requer em sede de 

tutela de urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente 

quanto ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, 

entendo por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua 

analise para após a manifestação da parte requerida. Assim, com o 

objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por 

essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a 

parte requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação 

da angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000109-22.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CUNICO MARCONDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000109-22.2017.8.11.0033 AUTOR: EDSON BEZERRA DE 

SOUZA REQUERIDO: THIAGO CUNICO MARCONDES SENTENÇA Visto, 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por EDSON 

BEZERRA DE SOUZA, em face de THIAGO CUNICO MARCONDES, 

sustentando que em 2013 submeteu-se a tratamento dentário com o 

requerido, consistente na colocação de cinco próteses (facetas). Relata 

que o serviço prestado apresentou problemas, já que as facetas se 

soltaram, tendo sido refeito os procedimentos por diversas vezes. Postula, 

pelo ressarcimento do valor pago pelo tratamento dentário, bem como por 

indenização pelos danos morais suportados. Em sede de contestação, o 

requerido alegou preliminarmente a necessidade da realização de pericia, 

a fim de aferir os motivos que fizeram as facetas se soltarem, já que o 

autor possui bruxismo. Sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, 

vislumbro a complexidade da causa, ante a necessidade de realização de 

prova pericial para aferir os motivos que fizeram as facetas se soltarem, 

já que o requerido afirma que o autor possui bruxismo. Desta feita, tendo 

em vista que o autor postula pela reparação por danos materiais e morais 

decorrentes da má prestação do serviço prestado pelo réu, torna-se 

imprescindível à realização de pericia para apurar se de fato o autor 

possui bruxismo, se o bruxismo interferiu na fixação das facetas, ou se 

as facetas se soltarem em razão da má prestação do serviço. Assim, não 

obstante as alegações da parte autora, entendo necessária a realização 

da prova pericial para aferir os motivos que fizeram as facetas se 

soltarem. Destarte, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de 

março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000129-13.2017. 8.11.0033 REQUERENTE: RUAM 

CARLOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório. Forte no art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, 
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conforme certidão do Id. 12200281, a parte promovente não compareceu a 

audiência designada de conciliação (Id. 11794357). Assim, a ausência do 

autor na audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de 

mérito (art. 51, I, da Lei n. 9.099/95). Portanto, julgo extinto o processo sem 

apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. Determino que os autos 

sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já 

expendido. Caso não quite as custas, determino que seja averbado à 

margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem 

fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 29 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000087-27.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO HENRIQUE 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Morais, formulada por JOÃO HENRIQUE DA SILVA, em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida 

que desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelo dano moral suportado. Requer em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GAMITO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000085-57.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ITAMAR GAMITO 

VALIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Visto, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Morais, formulada por ITAMAR GAMITO VALIM, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida que 

desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelo dano moral suportados. Requere em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 1000037-98.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE FERNANDO 

CORRARO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Pedido 

de Tutela, ajuizada por JOSE FERNANDO CORRARO, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos 

qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que possui uma indústria 

madeireira no município de Nova Maringá, sendo que, no dia 26/05/2017, a 
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requerida realizou vistoria “in loco” no transformador externo da empresa 

e constatou que estavam rompidos os Secundário Tensão C e Secundário 

Tensão fase A, conforme consta no Termo de Inspeção 613792. Relata 

que não lhe foi concedido amplo acesso para acompanhar a inspeção no 

equipamento após a troca pelos técnicos e nem tampouco foi possível 

acompanhar as perícias no equipamento que foi trocado. Assevera que foi 

surpreendido a fatura no valor de R$ 25.227,40 (vinte e cinco mil, 

duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) com vencimento para 

o dia 20/02/2018, sem qualquer fundamento, pois não deu causa aos 

problemas ocasionados no transformador da rede. Postula, ao final, pela 

anulação da fatura de energia no valor de R$ 25.227,40 (vinte e cinco mil, 

duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). Ab initio, passo à 

análise das preliminares arguidas em resposta. 1) Da Incompetência do 

Juizado Especial Não há complexidade da causa para fins de retirar a 

competência deste Juizado Especial, vez que existem documentos aptos 

ao julgamento independentemente de prova pericial a ser produzida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, concedo 

à parte autora o benefício da inversão do ônus da prova já que presentes 

os requisitos autorizadores dispostos no artigo 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, quais sejam: relação consumerista e 

hipossuficiência técnica. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do CDC, que considera consumidor toda pessoa física ou jurídica 

que adquire produto ou serviço como destinatário final. Destaco, ainda, 

que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Cumpre analisar a ocorrência de 

irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade 

consumidora sob responsabilidade do requerente, 6/167471-2. Da análise 

dos elementos coligidos aos autos, constata-se que a parte autora foi 

informada acerca da existência de anormalidade que provocou o 

faturamento inferior ao consumido, que teria sido apurado por meio TOI – 

Termo de Ocorrência e Inspeção. Destaca-se que, conforme documentos 

acostados aos autos, o medidor de energia estava localizado de forma 

externa ao imóvel. Não obstante, não há qualquer informação de que a 

irregularidade no medidor teria se dado em virtude de interferência 

humana, tampouco da parte autora, ao se considerar que o medidor 

encontra-se em área externa, ou seja, exposto até mesmo à interferências 

climáticas. O art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que dispõe sobre 

o procedimento a ser tomado pela concessionária em casos de 

constatação de irregularidade, obseve: “Art. 129: Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1° A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para caracterização de eventual irregularidade por meio dos 

seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; 

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.” No caso, denota-se que 

não foram cumpridas as exigências contidas na Resolução n. 414/2010, já 

que ausente a perícia técnica e o relatório de avaliação técnica. Ademais, 

não há elementos que demonstrem a culpa da autora pelo desvio de 

energia, de modo que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos 

danos causados aos equipamentos de medição externa “salvo nos casos 

de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o 

art. 167 da supracitada Resolução: “Art. 167. O consumidor é 

responsável: [...]. Parágrafo único. A responsabilidade por danos 

causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída 

ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. Desta feita, tendo em vista que a concessionária requerida não 

cumpriu integralmente as exigências contidas na resolução da Anaeel, 

nem tampouco restou demonstram a culpa da autora pelo desvio da 

energia, tem-se por ilegítima a cobrança do valor de R$ 25.227,40 (vinte e 

cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE 

- AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A 

IRREGULARIDADE CONSTATADA - COBRANÇA INDEVIDA - OFENSA À 

HONRA DA AUTORA - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS - ART. 85, §11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. A 

cobrança indevida de valor adicional, decorrente de irregularidades 

técnicas constatadas no medidor de energia, apurada de forma unilateral, 

os desgastes inerentes à tentativa de solução do problema, a ameaça de 

corte de energia, além da ofensa direta à honra da parte autora, 

demonstram a presença dos requisitos da reparação civil e, assim, 

ensejam a obrigação de indenizar. Afigura-se razoável manter o valor 

indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o 

duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva.” (TJMT, Ap 10766/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA 

PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA 

JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL 

– READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a 

alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária 

instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A 

simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não 

constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, 

mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia 

pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, 

nos termos da Súmula n° 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que 

o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não 

ocorreu no caso em tela.” (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Desta feita, declaro inexistente 

a cobrança do valor de R$ 25.227,40 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e 

sete reais e quarenta centavos), referente ao fatura de energia elétrica 

com vencimento para 20/02/2018. - Do pedido contraposto O artigo 31 da 

Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos verifico que a cobrança efetuada pela empresa ré 

restou ilegítima, uma vez que não foi observado todos os procedimento 

exigidos pelas Aneel para apurar o consumo não faturado ou faturado a 

menor, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido contraposto. 

- DO DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente, para declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos referente a fatura de energia 

elétrica no valor de R$ 25.227,40 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e sete 

reais e quarenta centavos), vencimento para 20/02/2018. Quanto ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente. Deixo de condenar a parte 

autora em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se. P.R.I.C. São Jose do Rio Claro/MT, 7 de maio de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-52.2018.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA MARTA MORETTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000053-52.2018.8.11.0033 REQUERENTE: VANUSA MARTA 

MORETTO - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico 

Tributária c/c Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por MORETTO E CIA LTDA –EPP, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora sustenta 

que é titular da Unidade Consumidora nº. 6/1015933-3, e vem sendo 

compelido a efetuar o pagamento indevido de ICMS, calculado sobre a 

Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e sobre os encargos pelo 

uso do sistema de distribuição (EUSD). Postula em sede de tutela de 

urgência para que a requerida se abstenha de exigir o pagamento de ICMS 

– Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, calculado sobre a 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre os Encargos pelo 

Uso do Sistema de Distribuição (EUSD). Pois bem. Acerca do tema, o 

Ministro Herman Benjamim, relator dos Recursos Especiais n.º 

1163020/RS, 1199851/TO e 1692023/MT, determinou a suspensão, em 

todo o país, da tramitação dos processos nos quais se discute "questão 

atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". A submissão do recurso 

para julgamento como repetitivo acarreta A suspensão de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da 

questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do 

CPC/2015). Desta feita, cumprindo decisão do órgão, determino a 

suspensão do feito até deliberação ulterior do Superior Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 26 de 

abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-82.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000008-82.2017.8.11.0033 AUTOR: FATIMA MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Visto. Cientifique-se as 

partes do retorno dos autos, nada sendo postulado pelas partes no prazo 

de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de abril de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GAMITO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000085-57.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ITAMAR GAMITO 

VALIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Visto, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Morais, formulada por ITAMAR GAMITO VALIM, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

incluídos nos órgãos de proteção de dívida junto a parte requerida que 

desconhece. Postula pela declaração da inexistência da dívida e pela 

reparação pelo dano moral suportados. Requere em sede de tutela de 

urgência antecipada para que a requerida retire seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Não obstante, as alegações da requerente quanto 

ao pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo 

por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a sua analise para 

após a manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de 

sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por essa 

forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte 

requerida e, tratar do pedido de tutela de urgência após a formação da 

angularidade da relação processual, oportunidade em que a parte ré 

poderá juntar documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido 

e nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Caso não haja 

conciliação, ofertará a parte ré resposta escrita ou oral, oportunidade em 

que deverá exibir cópia do contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, outros documentos que julgar 

necessário e do rol de testemunhas a serem oportunamente ouvidas. A 

resposta em causa de até 20 (vinte) salários mínimos poderá ser 

produzida pela própria parte requerida. A superior a este valor e até o 

patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, depende obrigatoriamente de 

ser feita por profissional do direito devidamente habilitado. Faculto ainda a 

oferta da contestação em até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, cuja presença das partes é obrigatória. Consigno que a 

ausência de contestação importa, do mesmo modo, em revelia. Na 

hipótese da contestação estar instruída com documentos ou nela forem 

argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, oportunizado será à parte 

autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) dias, se a contestação não 

for apresentada na audiência, ficando desde já ciente de tal possibilidade. 

Convoque-se a parte autora para comparecer à audiência marcada, 

devidamente representada, se for o caso, sob pena de extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 26 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50530 Nr: 1067-45.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SILVESTRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216.821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social a pagar o auxílio-doença ao autor Pedro 

Silvestre de Souza, equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a contar 

do requerimento administrativo (16/03/20215 – fls. 16), com sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, a contar da entrega do laudo 

pericial (08/11/2016), nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/1991, 

devidamente atualizado, a incluir gratificação natalina.Suma para 

implantação: Pedro Sivestre de Souza, convivente, rurícola, RG n.° 

34970836 2ª via, SSP/GO, CPF n.° 947.474.401-78, nascidao aos 

26/06/1960, natural de Fazenda Nova/GO, filho de Manoel Silvestre de 

Souza e Dionizia Silvestre de Souza, residente e domiciliado na Fazenda 

Dois Irmãos, Zona Rural do município de Vila Rica/MT; auxílio-doença 

desde o requerimento administrativo (16/03/20215), convertido em 

aposentadoria rural por invalidez a partir do protocolo do laudo pericial 
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(08/11/2016); um salário-mínimo. Isento o Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS de pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

da Lei estadual de custas n.° 7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 e 

8.620/1993, assim como as disposições do item 2.14.5 da CNGC. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61944 Nr: 2216-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONILSON PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

conferir a aposentadoria rural por idade ao trabalhador Ionildon Pereira 

Alves com qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no 

mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive abono anual, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 30/01/2017 - (fl. 31), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Concedo à parte autora a 

TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

um trabalhador rural em regime de economia familiar e como tal tem direito 

ao benefício pretendido. Ainda mais contando com 63 anos, a informar a 

urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos 

que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola.Suma 

para implantação: Ionilson Pereira Alves, brasileiro, convivente, 

trabalhador rural, RG n.º 4559.564 SSP/DF, CPF n.º 093.315.061-04 

nascido em 19/09/1955, natural de Pium/GO, filho de Robson Pereira 

Virgulino e Maria Pereira Alves, residente e domiciliado no Sítio Bela Vista, 

lote 27, P 28, Gleba Buriti II, zona rural no município de Santa Terezinha/MT; 

aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir 

do requerimento administrativo feito em 30/01/2017.Valerá o presente 

como oficio ao requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 

(trinta) dias, a partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 1532-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Sabino Costa da Silva com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e arts. 7.º 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 01/10/2014 - (fls. 17), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 64 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola.(...) Valerá o presente como 

oficio ao requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 51-51.2018.811.0049

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 63711

Natureza: Alvará Judicial

 SENTENÇA

Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que pretende a requerente Jacira 

Gregório o levantamento de eventuais quantias existentes nas contas 

bancárias em nome de sua genitora falecida – Graciolina Dalbosco 

Gregório, aduzindo que a de cujus não deixou outros bens a inventariar, 

tampouco possui outros herdeiros.

 Juntou os documentos de fls. 16/23.

Após despacho requisitando informações, vieram aos autos comunicação 

de que a falecida possuía contas de nº 10.020.431-7, 10.019.092-8, 

510.019.092-9 do Banco do Brasil; 4894-4 do Sicredi; 1.001.926-5, 

4.642-6 do Bradesco.

É o relatório.

 Fundamento e DECIDO.

 O interessado demonstrou ser único herdeiro do de cujus (fls. 18). De 

consequência, impõe-se a procedência do pedido formulado pelos 

interessados.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e defiro a expedição do 

respectivo Alvará Judicial, com o prazo de 30 dias, em nome da 

requerente para o recebimento/levantamento dos valores (e eventuais 

rendimentos) indicados no documento de folhas 28 (SICREDI), 30 

(Bradesco) e 36 (Banco do Brasil), bem como o respectivo encerramento 

dessas contas, e ainda a levantar todos os valores depositados como 

títulos de capitalização junto ao Sicredi, independente de prestação de 

contas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo alvará judicial.

Em seguida, arquivem-se com as baixas de praxe.

 Sem prestação de contas.

Expeçam-se os alvarás para as contas: 10.020.431-7, 10.019.092-8, 

510.019.092-9 do Banco do Brasil; 4894-4 do Sicredi; 1.001.926-5, 

4.642-6 do Bradesco.

P. R. I. e certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.

 Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 776-11.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono do autor do fato, com a finalidade de 

tomar ciência da audiência preliminar, designada para o dia 6 de junho de 

2018, às 8h15min (horário oficial do Estado)

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 775-97.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Passinato Amorim, Carlos 

Eduardo Zanchet Girardello, ANNE CAROLINE ALVES FREIER 

GIRARDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento dos mandados de citação/intimação, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1240 Nr: 203-40.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Finaceira s/a. Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferriche Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a conversão do feito para 

tramitação virtual, IMPULSIONO o feito a parte autora para que manifestar 

se há interesse nos autos físicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 2464-16.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Baléstro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Considerando o teor do ofício n.5244/2018 informando que a mídia óptica 

com anexo digital relacionado ao laudo pericial do aparelho telefônico 

apreendido junto ao Inquérito Policial de n.101/2017 até o momento não foi 

disponibilizada, determino que a serventia oficie a POLITEC para que 

colacione aos autos a referida mídia, com urgência.

 Após, com a juntada da mídia, dê-se vista dos autos para que as partes 

apresentem alegações finais sucessivamente.

 Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54742 Nr: 645-10.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.06.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 644-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, 

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.06.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 775-97.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Passinato Amorim, Carlos 

Eduardo Zanchet Girardello, ANNE CAROLINE ALVES FREIER 

GIRARDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.06.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54654 Nr: 607-95.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO CLAUDINO NETO, Fernando 

Cesar Passinato Amorim, Angelita Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 29.06.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 
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comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38026 Nr: 521-32.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIO TIBURTINO 

CAVALCANTE DE LIMA - OAB:23267

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 29.06.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43298 Nr: 855-32.2016.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, Sergio 

Henrique Guareschi - OAB:9724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 DESPACHO.

Vistos etc.

Em que pese a manifestação negativa das partes quanto a realização de 

audiencia de conciliação, considerando-se que a presente demanda versa 

apenas sobre bens disponiveis, e levando-se em consideração, o grau de 

sucesso e celeridade do CEJUSC na realização de solução de conflitos, 

bem como a possibilidade do juiz conciliar as partes a qualquer momento, 

remetam-se os autos ao CEJUSC para que seja realizada audiência de 

conciliação/mediação.

No mais, intime-se a parte requerida para que se manifeste sobre petição 

de ref.120.

Cumpra-se. Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51298 Nr: 2654-76.2017.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420, LELIANE KRAUSPENHAR PINTO - OAB:18679/B, ROGERIO 

COUTO CARVALHO ARAUJO - OAB:11953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 HOMOLOGO o acordo de vontades acima e extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Certifique-se 

imediatamente o transito em julgado (art. 1000 paragrafo único do CPC). 

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas. Serve cópia 

da presente decisão como ofício ao empregador da parte autora. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais.”Nada 

mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora de 

gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO 

_____________________________________ 

_____________________________________ Dr. Elton Oliveira Amaral 

L e a n d r o  M e n d e s  d a  S i l v a  P r o m o t o r  d e  J u s t i ç a 

R e q u e r e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________ Dr. Jackson Ricardo Freier 

Dr.  Fernando Passinato Amor im Advogado Advogado 

_____________________________________ Claudinéia Bispo de 

Resende Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41314 Nr: 60-26.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Fruhauf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE ALTO 

GARÇAS - MTJUÍZO DA VARA ÚNICATERMO DE INSTRUÇÃOVirtual 

Código: 41314Espécie: Ação Civil PúblicaData e horário: Quarta - feira, 18 

de abril de 2018, 14h00min.PRESENTESJuiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo 

da Silva CoelhoRequerente: Omar FruhaufAdvogado: Dr. Fernando César 

Passinato AmorimRequerido: Município de Alto Garças/MT Advogada: Drª. 

Gislaine Sara Moreira Moraes MartinsTestemunha: Benedita de Oliveira 

GouveiaTestemunha: Sebastiana Ribeiro PintoTestemunha: Carlos Roberto 

BatistaTestemunha: Dilmar Antonio GiacomolliTestemunha: Rogério de 

Castro ChavesTestemunha: Alcino Lourenço da SilvaTestemunha: Nelson 

LudwingOCORRÊNCIAS Aberta a audiência, aos doze dias do mês de abril 

do ano de dois mil e dezoito (18.04.2018), às 14h00min, na Sala de 

Audiência da Comarca de Alto Garças/MT, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.Dada a palavra à advogada do requerido 

esta se manifestou nos seguintes termos: “M.M Juiz, requeiro a 

desistência da oitiva das demais testemunhas ainda não ouvidas.” 

DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. HOMOLOGO 

a desistências das demais testemunhas.Declaro encerrada a instrução 

processual, intimem-se as partes para apresentação sucessiva de 

alegações finais no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

imediatamente conclusos para sentença.”Nada mais havendo consignar, 

por mim, Luana Cristina Batista, assessora de gabinete voluntária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO 

_____________________________________ Drª. Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins Advogada_____________________________________ 

_____________________________________ Dr. Fernando César 

Passinato Amorim Omar Fruhauf Advogado Requerente 

_____________________________________ Município de Alto 

Garças/MT Preposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54781 Nr: 666-83.2018.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , Josimar Bonfim 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Luiz Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARS proposta por GLOBAL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (GLOBAL TELECOM), representado pelo seu 

sócio gerente, o Sr. JOSIMAR BOMFIM DE OLIVEIRA em face de IVO LUIZ 

RUARO, pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente à ref. 26, adveio temo de audiência informando que as 

partes compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 543 de 744



Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 26, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37154 Nr: 76-14.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Luiz Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Vistos etc.

Ref: 37. DEFIRO. Intime-se o Executado para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a documentação atualizada necessária, conforme cota 

ministerial de ref. 37.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50155 Nr: 2176-68.2017.811.0035

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Sá Trapiá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito em 

relação ao pedido de despejo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, VI do NCPC. Devendo a ação prosseguir em relação a cobrança de 

aluguéis.DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃOI – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAA 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, 

em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar 

o benefício da justiça gratuita quando não forem cumpridos os requisitos 

legais e estiverem presentes fortes elementos capazes de contrariar a 

alegada presunção. No caso em análise a parte autora não conseguiu 

demonstrar a sua hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da 

justiça. Tal alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Com efeito, verifica-se consoante os 

documentos que acompanham a inicial, que a parte autora possui 

condições financeiras para suportar as despesas do processo. Sendo 

assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 779-37.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Subtil Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o recolhimento da diligência de oficial de justiça, através do 

site do tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial 

de Justiça, para posterior cumprimento desta missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 562-28.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valceni Barros Câmara, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE 

SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Teixeira Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo ESPÓLIO DE 

FRANCISCO DE SOUZA BARROS representado pelo seu inventariante 

VALCENI BARROS CÂMARA em face de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 

LOURENÇO, todos já qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.13 acostada aos autos, o exequente informou 

que o executado procedeu com o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.13, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 10 de Maio de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40695 Nr: 1509-53.2015.811.0035

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR, 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório. DECIDO.

De compulsar os autos, verifica-se que a parte ré colacionou aos autos 

petição(ref.36) pugnando pela extinção da presente ação por ausência de 

interesse processual, vez que, o presente feito busca sustar os efeitos 

do protesto de um título executivo que já foi cancelado pela decisão 

administrativa n.20163853.

Desse modo, considerando-se a perda do objeto dos presentes feitos com 

a consequente perda do interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Pelo Princípio da Causalidade condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo equitativamente 

em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

 Proceda-se ao cancelamento da caução retro ofertada e averbada à ref. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 544 de 744



17, expedidndo-se o necessário.

 Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45229 Nr: 1679-88.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELFONSO OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBRAT - CO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

TRANSPORTES DO CENTRO OESTE, ABRATCO - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE TRANSPORTES DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MACIEL CARDOSO - 

OAB:94025 /MG

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autoa a parte autora para que 

manifeste-se em réplica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 1236-74.2015.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:21456/A, FRANCISCO 

DUQUE DABUS - OAB:248505, José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a 

expiração do prazo requerido na Ref.29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35256 Nr: 1164-24.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Ante a cota ministerial de ref.50, oficie-se o Diretor da Escola Estadual 

Deputado Oscar Soares para que apresente notícias atualizadas que 

permitam a localização do menor WANDERSON FELIPE FERREIRA, tais 

como endereço e telefone.

Cumpra-se, após vistas ao MPE.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42628 Nr: 653-55.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCCR, EGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos etc.

Intime -se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 10 dias, com o 

valor do débito relativo apenas aos 03 ultimos meses anteriores a 

propositura da presente, exlcuindo os demais que possuem rito próprio, 

que não o da prisão civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 800-13.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.[...]Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, vista ao MPE para 

manifestação e, após, tornem-me conclusos para deliberações. A 

presente decisão vale como mandado de citação e intimação das 

partes.Intime-se o MPE.Às providências. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50343 Nr: 2297-96.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável c/c alimento, guarda 

e partilha de bens movidos por VALENTINA VITÓRIA MARQUES DOS 

SANTOS representada pela sua genitora CRISTIANE TAÍS PEREIRA 

MARQUES em face de JOSÉ MARCOS FELIX DOS SANTOS.

Posteriormente em ref.38, fora realizada audiência de conciliação, bem 

como juntada de termo informando que as partes compuseram acordo.

À ref. 44 o MPE manifestou-se favorável a homologação do presente 

Termo.

É o relatório. Decido.

Em observância ao fato de que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, no que tange a guarda, regulamentação de visitas e os 

alimentos mostrando-se adequado à preservação do interesse da menor 

VALENTINA VITÓRIA MARQUES DOS SANTOS, RECONHEÇO E DECRETO 

A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL das partes e HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes.

Expeça-se o necessário para averbação do divórcio e nome de solteira da 

requerente ao cartório competente.

No mais, aguarde-se o prazo de contestação, em seguida, dê-se vista a 

parte contrária em sede de réplica.

P.R.I.C.

Após, conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54061 Nr: 371-46.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de 

SOLANO KLASENER, ambos qualificados nos autos.

O autor requereu a desistência da ação (ref.05), pugnando pela extinção 

do processo.

É o breve relato. Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que ainda não citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Custas pelo autor. Sem honorários.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49769 Nr: 1970-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL V. DA CUNHA 

MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800, TATIANA 

TIBERIO LUZ - OAB:196.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6177 MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.(...). Levando-se em consideração, que os requeridos foram 

citados por hora certa à ref.36, fls.355 e que compareceram aos autos em 

data de 28.02.2018, certifique-se a escrivania o decurso do prazo para a 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnicos. Defiro o o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais 

depositados à ref.36 em favor do perito conforme requerido.No mais, 

encaminhem-se os quesitos da parte autora para rito. Dê-se ciencias as 

partes da data da pericia designada à ref. 40. com o aporte desta, vistas 

as partes para requererem o que de direito, em seguida conclusos.Às 

providências. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 2464-16.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Baléstro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação de prisão 

preventiva de CLAUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA, haja vista que os 

requisitos autorizadores da custódia cautelar em desfavor do indiciado 

permanecem inalterados (art. 312 e seguintes do CPP), não havendo 

qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação.No mais cumpra-se 

integralmente a decisão de ref. 75.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35444 Nr: 1299-36.2014.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Lucineide 

Cristina Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina de Jesus Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO. Vistos etc.Cuida-se de Ação de Modificação de Guarda 

proposta pelo Ministério Público em desfavor da genitora LAURA CRISTINA 

DE JESUS PEREIRA, objetivando que a guarda dos menores ALEJANDRO 

DE JESUS SOUZA e THAUANY GABRYELA SOUZA PEREIRA seja 

concedida para a tia LUCINEIDE CRISTINA DE JESUS SOUZA.(...) declino a 

competência e determino a remessa integral dos autos à Comarca de Alto 

Araguaia/MT, para o prosseguimento dos presentes visando o melhor 

interesse dos menores, com as nossas homenagens, baixas e anotações 

necessárias.Procedam-se as anotações e baixas necessárias.Cumpra-se 

e  i n t i m e m - s e . C i ê n c i a  a o  M P E .  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se____________________________________LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 3049-68.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA FERREIRA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em desfavor de CLAUDIA MARIA FERREIRA FONSECA, todos 

já qualificados nos autos.

Conforme petição de ref. 13 acostada aos autos, o exequente informou 

que o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.13, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-65.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 16/05/2018 às 08h:30min na Sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-50.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 16/05/2018 às 09h:00min na Sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-20.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RANIERE SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 16/05/2018 às 10h:00min na Sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-12.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG WILLIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 às 08h:00min na 

Sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 

Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-12.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG WILLIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 às 08h:00min na 

Sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 

Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-94.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSO LIMA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 às 08h:30min na 

sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 

Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-79.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NOGUEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 às 09h:00min na 

sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 

Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-49.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA DE BARROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 às 09h:30min na 

sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 
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Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-04.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 06/06/2018 às 10h:30min na 

sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 

Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-26.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 13/06/2018 às 8h:30min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 25 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-11.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que nesta data, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 09h:00min na 

sala de audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca de Alto 

Garças. Alto Garças, 11 de maio de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-65.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONISIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 16/05/2018 às 08h:30min na Sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-72.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PETRUCIA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 23/05/2018 às 09h:00min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-27.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG WILLIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS CERTIDÃO Certifico que nesta data, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação 

para o dia 23/05/2018 às 10h:30min na sala de audiências do Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Alto Garças. Alto Garças, 24 de abril de 

2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22299 Nr: 16-69.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente 

acerca da data designada nos autos para realização de hasta pública, a 

saber: a)1º Leilão dia 06.06.2018 às 14h; b)2º Leilão dia 20.06.2018 às 
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14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43033 Nr: 1717-89.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira Marçal, Nelci Diniz Ribeiro 

Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente 

acerca da data designada nos autos para realização de hasta pública, a 

saber: a)1º Leilão dia 06.06.2018 às 14h; b)2º Leilão dia 20.06.2018 às 

14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22299 Nr: 16-69.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 22299

 Despacho

Designo como leiloeiro judicial oficial para realização de hasta pública do 

bem penhorado o Sr. José Pedro Araújo, leiloeiro oficial e rural 

credenciado neste Juízo.

 Expeça-se o necessário.

Alto Taquari/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18790 Nr: 731-19.2009.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Luiz do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi kawasaki - 

OAB:17555, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A, Luiz 

Fernando da Silva Paludo - OAB:214.045, Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o 

transcurso do prazo solicitado pela parte às fls. 160, impulsiono estes 

autos por certidão, com a finalidade de sua intimação, por meio de seu 

defensor, para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38263 Nr: 1087-67.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:55730/RS, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, Luiz 

Armando Silva Maggioni - OAB:MT 12.370-A, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Primeiramente, em resposta aos comentários tecidos pelo advogado da 

parte exequente nas petições anteriores, informo que nesta Comarca 

tramitam atualmente quase 5.000 processos.

Portanto, infelizmente, esta não é a única ação em andamento neste Juízo, 

havendo outras milhares de pessoas aguardando ansiosamente por um 

despacho, uma decisão ou uma sentença.

Realmente, todos os processos deveriam ser apreciados e julgados 

dentro de prazo razoável.

Todavia, como é sabido, há uma demanda praticamente diária de 

processos urgentes e prioritários a serem apreciados, tais como: ações 

envolvendo réus presos, menores abrigados e em situação de risco, 

adoção, família, improbidade administrativa, tutelas de urgência e idoso, 

além das já conhecidas metas do CNJ.

Diferentemente do que imagina o peticionante, as ferramentas virtuais 

existentes à disposição do Poder Judiciário para localização de bens e 

endereços não funcionam com um simples “clique”. Não são sistemas 

automáticas.

Ao contrário, necessitam da mesma análise minuciosa como em qualquer 

outro ato judicial, quiçá mais ainda, uma vez que há nítida interferência no 

direito à liberdade e intimidade do cidadão.

Assim, não é a falta de vontade do juiz ou dos servidores que retarda o 

andamento do processo, mas sim a evidente disparidade entre a demanda 

existente e a força de trabalho disponível.

Prestado o esclarecimento, em atendimento a mais um pedido da parte 

exequente, foi solicitado junto ao sistema INFOJUD cópia da declaração de 

imposto de renda no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, conforme extratos em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça.

Alto Taquari/MT, 14 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20390 Nr: 535-15.2010.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Luiz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:OAB/MT 17.555-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte requerida, por 

meio de seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nos autos acerca do pedido de fls. 160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43915 Nr: 2233-12.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital das Clínicas de Mineiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 Cód. 43915

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 04 

de julho de 2018 às 13:15min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 17 de abril de 2018.
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 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37905 Nr: 871-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luciana de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cesar Nicacio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:13244/A, Kélia Rocha Rezende - OAB:24050/B

 Código 37905

 DECISÃO

Determino a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Intimem-se as partes ré para que compareçam à audiência de mediação e 

conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de advogado, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o acordo, passarão 

incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o 

artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 5.478/1968.

 DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como tome 

as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, 

como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 17 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46895 Nr: 537-04.2018.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MARINHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE: Maria Alves de Souza, JUÍZO DA 

COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46895

Sentença

HOMOLOGO o pedido de adjudicação fls. 01/02, relativo ao único bem 

deixado pela falecida Sra. Maria Alves de Souza, atribuindo ao herdeiro o 

bem descrito nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 659, §1º 

do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos as certidões negativas de débitos fiscais perante as Fazendas 

Nacional e Municipal, em nome da inventariada Maria Alves de Souza.

Com as respectivas juntadas, expeça-se a carta de adjudicação.

Em seguida, intime-se a Fazenda Pública Estadual, mediante carga dos 

autos, nos termos dos artigos 659, §2º e 662, §2º, ambos do Código de 

Processo Civil.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Após, arquivem-se.

 P.I

Alto Taquari/MT, 09 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16654 Nr: 988-15.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Oliveira da Silva, Keila Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - OAB:

 Código: 16654

DECISÃO

I – Primeiramente, proceda-se à correção da classe processual para 

Cumprimento de Sentença.

II – Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

A parte exequente apresentou o cálculo e requereu a expedição de 

Precatório, sem renúncia aos valores excedentes a 60 salários mínimos, e 

com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 50% 

(cinquenta por cento) da verba principal.

Cálculo juntado as fls. 78-79. Contrato de Honorários juntado a fl. 82.

A parte executada concordou com o cálculo (fls. 84).

ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo apresentado pela parte exequente 

(fls. 78-79). Expeça-se Precatório para requisição dos valores.

Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, retornem 

conclusos.

 Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14771 Nr: 318-11.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610-MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Autos do Processo de Código nº. 14771

Vistos.

1. O feito tramitou regularmente, entretanto, à fl. 168 a parte exequente 

requer que seja inscrito o nome do executado nos serviços de proteção 

ao crédito, bem como que sejam remetidos os autos ao arquivo provisório.

 2. Compulsando os autos, verifico que as tentativas de penhoras 

restaram infrutíferas.

3. Ante ao exposto, DETERMINO a inscrição do nome do 

devedor/executado nos órgãos de serviços de proteção ao crédito.

4. DETERMINO o sobrestamento do feito, o qual aguardará no arquivo 

provisório, conforme inciso III, do art. 921 do CPC.

5. DÊ-SE ciência desta decisão a parte exequente, informando que, com a 

indicação de bens do devedor passíveis de penhora, prosseguirá a 

presente execução.

6. CIENTIFIQUE-SE, também, da obrigação de suspensão imediata do nome 

do devedor no SPC e Serasa, no caso de recebimento do débito, sob pena 

de responsabilidade de responder por perdas e danos (inclusive morais).

7. EXPEÇAM-SE ofícios aos órgãos de serviço proteção ao crédito.

8. Deverá a secretaria proceder da forma determinada no art. 477 da 

CNGC no tocante ao arquivamento das informações sigilosas recebidas da 

receita federal (fls. 133/164), arquivando-as, em pasta própria, retirando 

assim a tarja indicadora do sigilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43178 Nr: 1795-83.2017.811.0092

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 43178

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado em que o Ministério Público pleiteia a 

decretação da extinção da punibilidade de Alex Cardoso dos Santos em 

razão do pagamento integral da proposta de transação penal.

A proposta de transação penal foi aceita (fls. 19/20) e devidamente 

cumprida (fl. 26/27).

Eis o relato. Fundamento.

Decido.

Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu a transação penal 

consistente no pagamento de 01 salário mínimo (R$937,00) o qual foi 

parcelado em 06 (seis) vezes de R$156,16, a ser depositado na conta 

bancária da Entidade Centro Terapêutico Vida e Resgate, razão pela qual 

a extinção da punibilidade é de rigor.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conforme inteligência do parágrafo único do art. 84, da Lei 

n. 9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato.

Cumpra-se, certificando-se a Secretaria que não constará para os fins de 

antecedentes criminais, tampouco efeitos civis, somente para vedar o 

mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).

Por se tratar de extinção da punibilidade, tenho por desnecessária a 

intimação do autor do fato, em consonância com os enunciados nº 104 e 

105 do FONAJE.

 ENUNCIADO Nº 105

É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

ENUNCIADO Nº 104

A intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção da 

punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na 

persecução penal. (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC).

Publique-se, pelo prazo de 10 dias, ficando considerada, desde já, como 

transitada esta decisão, na falta de recurso dentro do referido prazo.

 Notifique-se o Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33918 Nr: 449-73.2007.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos embargos de 

terceiros em apenso (Cód. 45657).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33919 Nr: 450-58.2007.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnoldo Janssen 

Nogueira - OAB:199.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Vistos.

Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos embargos de 

terceiros em apenso (Cód. 45657).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45657 Nr: 369-02.2013.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antonio Zonetti, Vania Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058, Lourdes Volpe Navarro - OAB:6279-A

 Vistos. Por tudo acima exposto, JULGO PROCEDENTE OS PRESENTES 

EMBARGOS DE TERCEIROS, E DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por consequência DECLARO NULO a indicação do bem em 

questão como penhora nos autos em apenso (Cód. 33918/33919), bem 

como qualquer ato de expropriação que tiver ocorrido ou na constância de 

ocorrer, referente ao mesmo processo de execução apensado. Deve a 

secretaria oficiar ao Cartório de registro de Imóveis desta comarca para o 

levantamento de restrições, caso haja, na matrícula do Imóvel. Condeno a 

parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) a ser pago ao patrono 

das partes embargantes, com base no artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente 

sentença para os autos das ações de execuções em apenso (Cód. 33918 

e 33919) e intime-se o credor a apresentar o calculo da dívida atualizado, 

bem como requerer o que entender de direito, e, por conseguinte, ao 

arquivo com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 591-14.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonides Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:3624

 Vistos.

 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma 

vez que as partes estão bem representadas, bem como, não há qualquer 

nulidade a ser sanada.

2) Para fins de se perquirir acerca da qualidade da posse exercida 

(origem da posse), tempo e o animus domini, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 26 de julho de 2018, às 16 horas, devendo a 

Secretaria de Vara proceder às INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores.

CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de seus 

comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 
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comparecimento.

2.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

2.2) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

2.3) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas.

 3) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

4) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 

da CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 574-75.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Lidia da Silva, Nelson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

 1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do CPC/2015), PASSO A SANEAR o processo desde logo, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma 

vez que as partes estão bem representadas, bem como, não há qualquer 

nulidade a ser sanada.

2) Para fins de se perquirir acerca da qualidade da posse exercida 

(origem da posse), tempo e o animus domini, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 26 de julho de 2018, às 17h30min, devendo a 

Secretaria de Vara proceder às INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores.

CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de seus 

comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de não 

comparecimento.

2.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

2.2) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

2.3) Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

também independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas.

 3) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

4) No mais, PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 

da CNGC/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35444 Nr: 383-25.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mota Agroflorestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato Gaziero Cella - 

OAB:25.250/PR

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que a parte executada manifestou-se 

pugnando pela decretação da prescrição sobre a manifestação da parte 

exequente quanto a exceção de pré-executividade.

É o relato do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, percebo que a intimação para a manifestação foi 

realizada equivocadamente à Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado 

de Mato Grosso (fl. 345), sendo que deveria ser intimada a Seccional da 

Fazenda Nacional em Sinop-MT.

Desta forma, não entendo presentes os requisitos da prescrição de 

manifestação por parte da exequente quanto à exceção 

pré-executividade, devendo ser novamente oportunizado vista dos autos 

para a Procuradoria da Fazenda Nacional na Seccional de Sinop/MT.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 360/362 e, DETERMINO a intimação da 

parte exequente nos termos do artigo 183, §1º, do Código de Processo 

Civil, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade visualizada às fls. 88/109 e documentos de fls. 

111/343.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 46-60.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPPSM, FSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que semanifeste acerca da 

devolução da carta precatória às fls. 88/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 907-75.2016.811.0084

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos, 

apresentando endereço atualizado do requerido no prazo de 10(dez) dias, 

haja vista retorno da carta precatória com diligência negativa à ref. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 963-74.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 
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- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SUA PROCURADORA, para que apresente em tempo hábil 

a Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46599 Nr: 265-73.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Sales Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de pensão por 

morte formulado por Beatriz Sales Parente contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS em face dos requisitos legais, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 742-57.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - OAB:61074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Contudo, verifico dos autos que não consta declaração assinada pela 

requerente nesse sentido.

A Lei nº 1.060/50 prescrevia, em seu artigo 4º, que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”.

 Pois bem. Esse dispositivo legal foi revogado expressamente pelo art. 

1.072, III, do CPC/2015, contudo, encontra correspondência legislativa 

parcial com o caput do art. 99 do CPC/2015, nos seguintes termos: “O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso”.

A interpretação que os Tribunais faziam desse dispositivo legal revogado 

era no sentido de que há a necessidade que a declaração seja feita sob 

as penas da lei e assinada de próprio punho pelo necessitado, ou, por 

advogado que detenha poderes para tanto, expressamente outorgados no 

instrumento procuratório.

Isso porque, como a declaração de pobreza tem presunção juris tantum de 

veracidade, deve ser firmada sob as penas da lei para que, se 

eventualmente e posteriormente for constatada sua inveracidade, possam 

ser tomadas as providências legais contra quem tenha feito afirmação 

falsa.

Portanto, através dessa correspondência legislativa pode-se inferir, sem 

sombra de dúvidas, que a interpretação jurisprudencial, com a entrada em 

vigor do CPC/2015, deve continuar no mesmo sentido.

 Pelas razões expostas, a fim de apreciar o pedido de Justiça Gratuita, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE 

a inicial, fazendo JUNTAR aos autos declaração de hipossuficiência, sob 

as penas da lei, assinadas de próprio punho, podendo tal documento ser 

substituído por declaração assinada pelo próprio advogado, desde que 

seja outorgada procuração a este com poderes expressos para tanto.

Após, façam os autos CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37373 Nr: 128-62.2012.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Prado dos Santos, Jeremias Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir dos Reis Alves, Luiz Domingos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 37373. 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/10/2018, às 13:00 horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento. 2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, a controvérsia entre a 

posse e a propriedade do imóvel objeto da lide. 3) O rol de testemunhas 

deverá ser aportado aos autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, 

parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar 

ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 4) Deverá 

o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015. 5) DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 6) 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, para 

os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Apiacás/MT, 11 de maio de 2018. Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34310 Nr: 844-65.2007.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Palmieri Ferreira 

Correa da Costa - OAB:8064/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior - 

OAB:7.445/MT

 Código: 34310.

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Publica ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso contra Leonardo Batista da Costa, buscando condenar o 

requerido ao pagamento por danos materiais causados ao meio ambiente, 

bem como interromper as possíveis degradações e reparar às áreas 

supostamente afetadas.

Entre um ato e outro, a parte requerida pugnou pela realização de perícia 

técnica na área que supostamente foi degradada, afirmando a 

necessidade de prova pericial para confirmar a autoria do suposto evento 

danoso ao meio ambiente.

É o relato do necessário.

Decido.

Vistos.

Antes de analisar as petições de fl.100 (prova pericial), verifico que no 

caso dos autos, devem as partes manifestarem-se do conteúdo constante 

do artigo 42 da Lei n 12.651/12, na forma como restou decidido pelo STF 

na ADC nº 42 e as ADIs 4901, 4902, 1903, 1937,

Assim, posto o acima exposto, DETERMINO vista dos autos 

sucessivamente às partes no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Apiacás/MT, 11 de maio de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34671 Nr: 224-19.2008.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho Martins 

e Silva - OAB:11.206-B/MT, Gustavo Henrique Pacheco Belucci - 

OAB:287.856/SP, Luiz Edgard Beraldo Ziller - OAB:208.672/SP, 

Moacir Carlos Mesquita - OAB:18.053/SP, Roberta de Oliveira - 

OAB:131.040/SP, Roberto Campanella Candelária - OAB:118.933/SP

 Código: 34671.

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Publica ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso contra Marcelo Alves da Costa, buscando condenar o 

requerido ao pagamento por danos materiais causados ao meio ambiente, 

bem como interromper as possíveis degradações e reparar às áreas 

supostamente afetadas.

Entre um ato e outro, a parte requerida pugnou pela realização de perícia 

técnica na área que supostamente foi degradada, afirmando a 

necessidade de prova pericial para confirmar a autoria do suposto evento 

danoso ao meio ambiente.

É o relato do necessário.

Decido.

Antes de analisar as petições de fls. 287/288, verifico que no caso dos 

autos, devem as partes manifestarem-se do conteúdo constante do artigo 

42 da Lei n 12.651/12, na forma como restou decidido pelo STF na ADC nº 

42 e as ADIs 4901, 4902, 1903, 1937,

Assim, posto o acima exposto, DETERMINO vista dos autos 

sucessivamente às partes no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Apiacás/MT, 11 de maio de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31292 Nr: 379-27.2005.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredenilza Mendes de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 Código: 31292.

Vistos

Trata-se de ação de usucapião em que houve pedido de intervenção como 

assistente da parte requerida pelo Sr. Jose Roberto Cordovez.

Às fls. 586/586-v, o requerido manifestou-se favoravelmente ao pedido 

acima mencionado.

A parte autora quedou-se inerte quando ao pedido, certificado à fl. 592.

É o relato do necessário.

Decido.

Tendo em vista que a parte autora embora devidamente intimada para se 

manifestar, nada requereu quanto ao pedido de assistência de terceiro ao 

requerido, DEFIRO o pleito de fl. 547/549, nos moldes do artigo 121 do 

Código de Processo Civil.

Posto isso, DETERMINO a intimação das partes para requererem o que 

entenderem de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás/MT, 11 de maio de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33391 Nr: 1008-64.2006.811.0084

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade propriamente dita, quanto à infração tipificada no 

artigo 38 da Lei nº 9.605/98, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE 

JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 

107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, na forma 

do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe 

(Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), nos termos da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações 

nos autos. Custas na forma da lei. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se com 

eficiência o necessário. Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo. 

Apiacás/MT, 11 de maio de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46392 Nr: 55-22.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Spack

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46392. Vistos. Trata-se de ação previdenciária movida por Mario 

Spack contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio do 

qual postula a implantação de auxílio doença. A inicial veio instruída com 

os documentos de fls. 18/52. Entre um ato e outro, a parte autora informou 

estar residindo em outra cidade e comarca (fl. 105). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. De outro norte, 

convém esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo foro onde 

pretenda ajuizar sua ação (artigo 109, § 3º, da CF/88), tem por objetivo 

beneficiar o segurado, podendo, por isso, propor a demanda perante o 

juízo estadual, perante o juízo federal com jurisdição sobre o seu domicílio 

ou perante as varas federais da capital do Estado membro. Por todo o 

exposto e, em observância ao disposto no § 1º do artigo 64 do CPC/2015 

que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, RECONHEÇO a 

incompetência absoluta da Comarca de Apiacás/MT para a continuação do 

processo e DECLINO da competência para a Comarca de Nova Monte 

Verde/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após 

as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Apiacás/MT, 11 de 

maio de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36874 Nr: 121-07.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Sampaio Patricio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 36874.

Vistos.

Trata-se de demanda executiva em que foi deferido o pedido de consulta 
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via sistema RENAJUD e, após, intimada a parte exequente para se 

manifestar, o que não ocorreu, conforme certidão de fl. 137.

Compulsando os autos, verifico que não foi juntado o extrato da consulta 

via RENAJUD deferido à fl. 132, motivo este que faço juntada nesta data e, 

oportunizo novo prazo de manifestação da parte exequente, para em 05 

(cinco) dias, indicar o endereço de localização do bem móvel, porventura, 

encontrado.

Às Providências. CUMPRA-SE.

Apiacás/MT, 11 de maio de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37291 Nr: 46-31.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dionísio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Quanto a preliminar, entendo que ela deve ser rejeitada, pois, alega o 

requerido que não adimpliu com sua parte no contrato firmado com os 

requerentes por causa de não ter conseguido a aprovação no projeto de 

manejo, entretanto, é possível observar que na clausula primeira, 

paragrafo primeiro de contrato firmado entre as partes, o comprador se 

compromete em pagar a quantia estabelecida até a data de 30/12/2008, 

caso o não consiga a liberação do manejo florestal, assim rejeito a 

preliminar suscitada pela parte requerida.Não há outras questões 

processuais pendentes a serem decididas, uma vez que as partes estão 

bem representadas, bem como, não há qualquer nulidade a ser sanada, 

razão pela qual:1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/10/2018, às 10 horas, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento.2) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principais pontos controvertidos, a inadimplência do 

contrato de compra e venda da área e, a posse e propriedade da área em 

litígio.3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455, do 

CPC/2015.5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, 

porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC/2015.6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

da presente decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC/2015.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás/MT, 

11 de maio de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº. 19/2018-DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José 

de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência 

legal,CONSIDERANDO que, o Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor-Geral do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Eduardo da Silveira 

Campos, com objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível 

superior e Ensino Médio, aliado à necessidade de auxílio na prestação 

jurisdicional, autorizou, conforme decisão n. 817/2018-VDG, em 07 de 

maio de 2018 Cia n. 0033403-50.2018.8.11.0000, esta Comarca a 

proceder processo seletivo de recrutamento de Estagiários; RESOLVE: I - 

Designar para compor a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

Recrutamento de Estagiários desta Comarca, como presidente: este 

Magistrado e Membros os seguintes servidores: Eliana Maria Mendes de 

Oliveira Caravier - matrícula 8566, Cristiane Pereira Nunes Pereira – 

matrícula 8533, Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique - matricula 5363 e 

Geovania Aparecida Nunes - matricula 8537. II- Esta Portaria entrará em 

vigor a partir de sua publicação. Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Araputanga/MT, 14 de maio 

de 2018. Renato José de Almeida Costa Filho-Juiz de Direito Diretor do 

Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 2269-32.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes da Silva Comercio ME, Euclides 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao exequente para 

que no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 2269-32.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes da Silva Comercio ME, Euclides 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de encaminhar a correspondencia com a finalidade de 

citar o executado, tendo em vista que o endereço informado pelo 

exequente, refere-se a zona rural, localidade esta não contemplada pelos 

serviços prestados pelos correios.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 302-06.1998.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denildo de Souza Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 EDITAL

PRAZO DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENILDO DE SOUZA MATIAS, Filiação: 

Carlindo de Souza Matias e Otilia de Souza Matias, data de nascimento: 

27/03/1974, brasileiro(a), natural de Jaúru-MT, convivente, serv. geral. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER PERANTE ESTE 

JUÍZO NA DATA DE 03 DE JULHO DE 2018 ÀS 08 HORAS PARA SESSÃO 

DE TRIBUNAL DO JÚRI REFERENTE AOS AUTOS EM EPÍGRAFE.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO PENAL – 

PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3º, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 

406 e ss. - em que o réu DENILDO DE SOUZA MATIAS, foi pronunciado 

pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, descrito no CP, art. 

121, § 2º, II do CP, pendente de julgamento pelo Tribunal do Juri.É o relato 
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do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.Estando os autos pendente de julgamento pelo Tribunal do Juri, 

DESIGNO-O para dia 3 de julho de 2018, às 8h, quando será realizada a 

Sessão de Julgamento.DETERMINO que intime o(s) réu(s), para que 

compareça na data designada, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, 

bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em 

caso de eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser 

instruída com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 08 de maio de 2018

Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51263 Nr: 1124-04.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Tassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:9.255

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) AITANA SILVA SILVÉRIO, para devolução dos 

autos nº 1124-04.2012.811.0038, Protocolo 51263, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51303 Nr: 1162-16.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abadias Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

ABADIAS SILVA ROCHA, brasileiro, nascido em 6/11/1974, inscrito sob o 

RG n. 922148 SSP/MT, CPF n. 594.147.311-72, natural de Rio Branco-MT, 

filho de Terezinha Inocência da Silva e Antonio Rocha Filho, para 

CONDENAR pela prática do(s) crime(s) descrito no art. 129, § 9°, do CP, 

com as implicações do art. 5°, III, da Lei n. 11.340/06, assim como passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso (...) Ausente causas de 

aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 3 (três) meses de 

detenção, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as 

cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.O 

regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, 

III - é o ABERTO (...) Contudo presente a possibilidade de suspensão 

condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque pena não superior a 2 

(dois) anos e condenado não reincidente, defiro-a pelo prazo de 2 (dois) 

anos, período em que ficará sujeito à observação e ao cumprimento das 

condições estabelecidas pelo juízo da execução entre as previstas no CP, 

art. 78 e §§, entre as quais prestar serviços à comunidade no primeiro ano 

e, durante o período de suspensão, não frequentar determinados lugares 

indicados na audiência admonitória, não se ausentar da Comarca em que 

reside sem autorização judicial, o comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, assim como, 

em havendo na Comarca, frequentar programa relacionado à violência 

doméstica contra a mulher e sobre alcoolismo.O(s) réu(s) poderá(ão) 

recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão 

cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1º; CNGC, art. 1.419.Condeno o 

réu/vencido ABADIAS SILVA ROCHA no pagamento das custas, taxas, 

emolumentos e despesas processuais (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24544 Nr: 579-02.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Mastelari, Jose Mastelari, Helena Mastelari, Inez 

Mastelari de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:SP233292, José Anselmo da Costa Prado - 

OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que diante da concordância 

das partes, foi realizado a habilitação dos herdeiros, razão pela qual, 

DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, 

após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que 

intime as partes do teor do ofício requisitório.

 Faça-o nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1 e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 2007 e n. 405, de 9 de 

junho de 2016, todas do Conselho da Justiça Federal, assim como 

considerando a Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009.

Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

- CF, art. 100 e CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, art. 535, § 3º.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51211 Nr: 1072-08.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12444 Nr: 590-07.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente do inteiro teor do 

documento juntado nos autos no dia 14/5/2018, ref. 5, para os devidos 

fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95541 Nr: 3422-90.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSP, Maria de Fatima dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilever Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Goulart Penteado - 

OAB:SP/ 167.884

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51984 Nr: 1884-50.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Braga Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98442 Nr: 783-65.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Pires Salomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 5 de abril de 2018 (quinta-feira), às 14h15min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50649 Nr: 478-91.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Crispim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 317-71.2018.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRM, CCdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Gonçalves de Alcantara 

- OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de GISANDRO RODRIGUES MORAES e CAMILA 

CORREIA DOS SANTOS RODRIGUES - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I 

e art. 226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo 

realizado, considerando que em havendo transação/acordo o exame do 
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magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará a usar o nome de 

solteira CAMILA CORRIA DOS SANTOS.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% 

(cinquenta por cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários 

advocatícios da forma pactuada com o patrono.Transitada em julgado 

expeça o competente mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento 

de casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68863 Nr: 1315-10.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de ADILSON ALVAREZ DOS REIS e CLEIDIETE 

JEREMIAS DE BRITO - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, 

da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o 

HOMOLOGO - art. 269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa 

continuará a usar o mesmo nome, tendo em vista que não houve 

alteração.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais pro rata cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Contudo, deixo 

de condenar as partes em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, nos termos de 

precedentes do E. Tribunal de Justiça local, no sentido de que após a 

Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 2014, não são mais 

devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi 

conferida a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do 

Ministério Público, in verbis:“ (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 2378-07.2015.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cleide da Silva, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - ajuizado 

pelas partes em epígrafes em que, por pendente REDESIGNO a AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a 

produção da prova oral para o dia 12 de dezembro de 2017, às 14h30min 

– NCPC, art. 357, V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes 

através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, 

da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º – 

(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54421 Nr: 1796-75.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francinalda Pereira do Nascimento, GPdN, GPG, GPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 “Visto e bem examinado. HOMOLOGO a desistência das testemunhas 

ausentes. Encerrada a instrução, diante da concordância quanto ao 

empréstimo das provas, DETERMINO que sejam juntadas nos autos dos 

processos acima indicados e dado vista as partes para alegações, 

retornando-me todos conclusos conjuntamente para julgamento. Saem 

intimados – CPC, art. 242, § 1º/NCPC, art. 1.003, §1º. Cumpra. Às 

providências”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-59.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010173-59.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO 

REQUERIDO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes NAYRA 

RINALDI BENTO em desfavor de UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE 

DE FREITAS LTDA - ME, em que aquela deixou o prazo para se manifestar 

transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. Decido. A 

parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

certidão de id. 13097096, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 
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FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43798 Nr: 2011-87.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GG, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Portela Alves - 

OAB:OAB/MT 15.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituido 

para que compareça na administração deste juízo, no intuito de tomar 

ciência quanto as medidas necessárias para realização do exame, bem 

como, dos valores a serem pagos pelo referido exame.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55116 Nr: 2735-86.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C L DE SOUZA ME, Marcio Lourenço de 

Souza, FABIANA CARVALHO LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, em face de F C 

L DE SOUZA ME, MARCIO LOURENÇO DE SOUZA e FABIANA CARVALHO 

LOURENÇO DE SOUZA, todos devidamente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos expostos na peça inicial.

A inicial foi recebida a pág. 69, determinando a citação do executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de penhora.

O exequente juntou termo de acordo (págs. 97/101), pugnando pela 

suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 97/101, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, 49 (quarenta e nove meses) meses após a assinatura do 

termo, em data provável de 21.11.2021, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51512 Nr: 442-46.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. VALADARES MATTAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por DIBOX – 

DISTRIUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, em face de K. 

VALADARES MATTAR - ME, ambos devidamente qualificados, pelos fatos 

e fundamentos expostos na peça inicial.

A inicial foi recebida a pág. 31, determinando a citação do executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de penhora.

Entrementes, o exequente juntou termo de acordo (págs. 71/73), 

pugnando pela suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 71/73, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, 10 (dez) meses após a assinatura do termo, em data provável 

de 19.03.2018, determinando-se a baixa do relatório estatístico e a 

remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.
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 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL, LRdS, PdAC, IAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 (...)Pois bem.A decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 534/551) 

lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, 

por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para 

garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da 

instrução criminal (fls. 54/57-verso). sses fundamentos, a despeito das 

alegações da defesa técnica, apenas deixa a conveniência da instrução 

penal deixou de ser motivo da preventiva, enquanto que os demais 

requisitos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, 

por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) 

dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da 

segregação cautelar.No tocante a extensão da liberdade concedia ao 

denunciado Lucas Ribeiro da Silva, detém-se dos autos que a prisão do 

acusado em questão foi revogada porque “o acusado não fora 

mencionado pelos demais acusados como sendo coautor do evento 

delituoso descrito na peça acusatória.”, portanto, não há que se falar em 

revogação do ora requerente.Saliente-se, por importante, que o fato de o 

indiciado requerente possuir predicados pessoais favoráveis 

(primariedade, residência fixa e atividade laborativa) não têm, em princípio, 

o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos 

autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede 

na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, 

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017). Nesse 

contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram 

ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do 

processo penal, sendo de rigor, pois, a manutenção da segregação 

cautelar do representado. III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado 

ISAQUE AMARILIA XAVIER. Ciência ao Ministério Público.Intime-se, via 

DJe, a advogada do acusado do inteiro teor desta decisão.Intime-se e se 

cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 2193-68.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Cristina Venâncio Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a manifestação da parte autora constar incompleta, nos termos do 

art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando-a para correção, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 547-23.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:36814-A/GO

 Ante a manifestação do réu, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora para manifestar-se no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 1934-73.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lúcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o petição da parte autora constar incompleta, nos termos do art. 

152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando-a para correção, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56884 Nr: 405-82.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nubia Aparecida Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Caumo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NATHALY VELASCO 

SILVA MARQUES - OAB:23959/O, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 Intimo a parte autora para manifestar-se conforme decisão à ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40392 Nr: 200-29.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora legalmente constituido, para ciencia do 

inteiro teor da r. decisão abaixo transcrita:

VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. Sem delongas, INTIME-SE a parte autora pessoalmente e na pessoa de 

Causídico para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II. Consequentemente, comprovado nos autos a negativa do benefício, 

CITE-SE o Instituto ré para contestar o feito, no prazo legal, com as 

advertências legais do art. 344, CPC.

III. Ainda, presente a(s) hipótese(s) de remessa à parte adversa para 

réplica (art. 350, CPC), manifestação sobre documentos novos (art. 437, § 

1º, CPC), FAÇA-O.

IV. Diversamente, transcorrido o prazo do item I in albis, tornem-me os 

autos conclusos para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 56248 Nr: 13-45.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betânia Lopes Damasceno Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a manifestação da parte autora constar incompleta, nos termos do 

art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando-a para correção, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49159 Nr: 1405-88.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a manifestação da parte autora constar incompleta, nos termos do 

art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando-a para correção, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 473-95.2018.811.0026

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindolfo Alves da Costa - 

OAB:4366/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Requerente Felipe 

Ramos dos Santos, através de seu advogado Lindolfo Alves da Costa, via 

Dje, da r. decisão proferida nos presentes autos, em que fora determinada 

a restituição da motocicleta Honda 160 ao Requerente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN CRISTINA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010205-32.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11538512) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-84.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SOARES DE GODOI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010208-84.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11538684 ) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010209-69.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12549770) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000022-87.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para, querendo, apresente contrarrazões dentro no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000080-90.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, intimo a executada, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) 

nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010005-88.2017.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, INTIMO a RECLAMADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da reclamante dos cadastros negativos, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFFER DA SILVA WROBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000036-37.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 7.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIENIFFER DA SILVA 

WROBEL Parte Ré: REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei 

de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O 

Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº ). Dessa forma, 

considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e constatando o 

seu não comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua 

ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o 

presente feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o 

permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o 

promovente ao pagamento das custas processuais. Certifique-se, 

oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a extinção e 

arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, 

intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, para 

apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 11 de maio de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56338 Nr: 266-12.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXSANDRO ALEXANDRE, natural de 

Aripuanã-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos. RELATÓRIOTrata-se de ação de execução de 

alimentos proposta pelo Ministério Público, na qualidade de substituto 

processual, em face de Alexsandro Alexandre.A exequente compareceu 

em Juízo e declarou não ter mais interesse no prosseguimento do 

feito.Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do 

processo. É, em síntese, o relatório.Vieram os autos conclusos para 

sentença.FUNDAMENTAÇÃOEstabelece o art. 485, inc. VI do CPC que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz verificar a 

ausência de interesse processual.No caso dos autos, a exequente 

declarou expressamente não ter mais interesse no prosseguimento da 

demanda. DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI do 

CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.Promova-se o recolhimento dos mandados expedidos. Expeça-se 

contramandado de prisão civil.Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o executado por edital, tendo em vista o teor da 

certidão do Oficial de Justiça (Ref. 34). Ciência ao Ministério 

Público.Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.Diligências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 30 de janeiro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69394 Nr: 3574-85.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificamos e damos fé, nós Oficiais de Justiça abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. mandado do MM. Juíz Substituto desta Comarca de 

Aripuanã-MT/Vara Única , extraído dos autos do processo nº 

3574-85.2017.811.0088 e Código nº 69394, seguindo orientações do 

representante da assessoria responsável Sr. Liodenir Garcia Géa, 

diligenciamos até o Povoado denominado Conselvan e por várias vezes ao 

endereço mencionado, e ali estando, ás 18:12hs do dia 10/05/2018, 

EFETUAMOS A APREENSÃO do bem conforme descrito no AUTO DE 

BUSCA, APREENSÃO E DEPOSITO em anexo. Margeamos as diligencias 

complementares efetuadas, no valor total de R$ 1.702,80 (um mil 

Setecentos e dois reais e oitenta centavos), valor este referente a 

diligencias de dois Oficiais de Justiça. Certifico ainda que em ato contínuo, 

CITEI E INTIMEI A PARTE REQUERIDA TATIANE BALBINOT, cientificando-a 

do inteiro teor do presente mandado, que após ouvir a leitura do mesmo 

exarou seu ciente e aceitou cópia da contra fé que lhe ofereci.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51961 Nr: 691-10.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, por seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir no 

incidente de falsidade documental, arrolando eventuais testemunhas, sob 

pena de preclusão e julgamento imediato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 884-20.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, reconhecendo a veracidade das afirmações 

contidas na peça vestibular, julgo procedente o pedido inicial da ação de 

alimentos, para condenar MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ao 

pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo mensal ao 

seu filho, que deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês na conta 

corrente nº. 26.171-8, agência 1471-0, Banco do Brasil, de titularidade da 

genitora do menor, bem como, 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, tais como, despesas médicas, odontológicas e material 

escolar, que fixo como alimentos definitivos e, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Nos termos do artigo 529 do CPC, determino seja oficiado à Empresa 

GP Guarda Patrimonial, CNPJ nº 50.087.022.0001-09, localizada na Rua 

Cerqueiro Cezar, nº 1086, Centro Jardim Seres, município de Idaiatuba/SP, 

CEP 13.330-900, tel. (11) 3059-7000, a fim de que proceda ao desconto 

em folha de pagamento do requerido.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às 

baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

Público. P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 11 de maio de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38151 Nr: 856-62.2010.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 III – DISPOSITIVOIsso posto, com esteio nos artigos 107, inciso IV, 109, 

incisos IV, todos do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do réu FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA, em face da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.Inexistindo defensoria 

pública nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição financeira do réu, este 

Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar sua defesa. Embora tenha o 

advogado a obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que 

lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode 

negar que quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por 

força de designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa 

remuneração pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o 

trabalho em favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem 

a obrigação precípua de prestar assistência judiciária aos 

necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários ao defensor dativo do 

réu, Dr. David Clemente Rudy, em 10 (dez) URH, a serem suportados pela 

Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra consonância com a 

tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, 

o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o 

dever de assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto 

no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25714 Nr: 172-16.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCICLER PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré JOCISCLER 

PEREIRA DA SILVA, da imputação constante do artigo 155, caput, do 

Código Penal, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, 

ambos do mesmo código.Sem custas processuais.Inexistindo defensoria 

pública nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição financeira da ré, este 

Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar sua defesa (fls. 153). 

Embora tenha o advogado a obrigação de prestar assistência aos réus 

pobres, ônus que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu 

Estatuto, não se pode negar que quando o profissional presta serviço 

como defensor dativo, por força de designação judicial, tem o direito a 

receber do Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, 

não se podendo admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de 

preceito constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência 

judiciária aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários ao 

defensor dativo do réu, Dr. Gilson Hideo Tacada em 10 (dez) URH, a 

serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra 

consonância com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 

8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo Estado não 

se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 

22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a Turma).Procedam-se 

às comunicações de praxe e ao contido no Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55236 Nr: 1760-43.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON PEREIRA PRATES, CLEVERSON 

CARVALHO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o 

fim de ABSOLVER o réu CLEVERSON CARVALHO BUENO da prática do 

crime previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Quanto ao corréu GELSON 

PEREIRA PRATES, tendo em vista a desclassificação operada, após o 

trânsito em julgado desta sentença, REDISTRIBUA-SE o feito junto ao 

Juizado Especial Criminal desta Comarca, com posterior vista ao Ministério 

Público. Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 2207-89.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado dativo, para que apresente os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.
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Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75008 Nr: 1490-77.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65382 Nr: 685-61.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 42, nomeio para patrocinar a defesa da 

requerida o Dr. Ranmar Santyago Alves Amorim, o qual deverá ser 

intimado da nomeação, bem como para apresentar contestação no prazo 

legal.

Não havendo recusa, intime-se a requerida no endereço declinado à ref. 

40, para que compareça no escritório do defensor dativo para o 

fornecimento das informações necessárias para a apresentação de sua 

defesa.

Manifestem-se às partes acerca do laudo acostado à ref. 40, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, dê vista dos autos ao Ministério Público a fim de que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito.

 Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69510 Nr: 3668-33.2017.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO MACHADO GULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILIDIA LUZIA CANDIDO DE 

MARCO VERTELO - OAB:384823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir, justificando concretamente a pertinência de cada 

uma, arrolando eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 976-27.2018.811.0088

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERDS, SBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, por seus advogados, para apresentarem os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73681 Nr: 630-76.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, por seu advogado, para apresentar os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60372 Nr: 740-46.2016.811.0088

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.D.I SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANO LIMA MACEDO - 

OAB:221323-SP

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de bem acautelado por este Juízo em 

favor do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária Municipal.

À ref. 26, a pessoa jurídica H.D.I SEGUROS S/A pleiteou pela restituição do 

veículo VW Voyage, placa OBO/5859, chassi 9BWDA05U3DT227185, o 

qual pertence a requerente. Juntou documentos.

Instado a manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento da restituição do bem ao legítimo proprietário.

É o relato. Decido.

Tendo em vista que a Seguradora H.D.I demonstrou ser legítima 

proprietária do bem acautelado ao Departamento de Saúde e Vigilância 

Sanitária desta Comarca, bem como requereu a restituição do bem, o 

pedido merece deferimento.

 Entretanto, considerando que não há local para o depósito do veículo em 

tela, determino a intimação da Seguradora HDI, por seu advogado, para 

que indique para quem o veículo poderá ser entregue em mãos e quando 

citada pessoa estará nesta Comarca de Aripuanã-MT.

 Com a informação, venham os autos conclusos com a marcação 

URGENTE.

 No mais, determino a intimação do Secretário de Saúde Municipal, do 

inteiro teor da presente decisão.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70876 Nr: 1289-49.2018.811.0100
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 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAFCDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, entendo que o Juízo de Brasnorte/MT é incompetente 

para processar e julgar o presente feito (art. 63 do NCPC), razão pela 

qual, DETERMINO a remessa dos autos à Comarca de Sinop/MT para os 

devidos fins.Intime-seCumpra-se servindo a presente decisão como 

precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 675-83.2014.811.0100

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CGDJ, KGDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS, IMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15446, MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Destituição do Poder Familiar, com Pedido Liminar de 

Suspensão do Poder Familiar e aplicação de medida de proteção de 

Acolhimento Institucional intentada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso contra Moacir Gonçalves da Silva e Izabel Maria de Jesus 

Oliveira em favor dos menores Cheila Gonçalves de Jesus, Keila 

Gonçalves de Jesus e Gabriel Gonçalves de Jesus. (fls. 05/12).

Ocorre que, em análise conjunta deste feito com os autos de código n.º 

66960, também em trâmite nesta Comarca de Brasnorte – MT, verifico que 

se tratam de duas causas similares quanto às partes, o pedido e a causa 

de pedir.

Ocorre ainda que, observo que no feito de código n.º 66960 foi carreado 

na data de 19/03/2018, pela Equipe Interdisciplinar deste Juízo, Relatório 

de Acompanhamento Familiar, que indica suposta cessação da alegada 

situação de risco, que deu azo às interposições das aludidas demandas 

judiciais, conforme se faz prova em anexo.

Isso posto, considerando que os autos de código n.º 66960 encontram-se 

mais atualizados do que este feito de código n.º 53817, deixo para 

apreciar o mérito tratado em ambos no feito de código n.º 66960 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, V, do NCPC, eis que pelos motivos expostos, 

reconheço de ofício a incidência da litispendência.

 Sem custas.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 2757-82.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDB, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B, JOÃO MARCOS DE PAULA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da curadora especial da menor Gabrielli Souza Borges, Dra. 

Daniella Maia Dutra, OAB/MT 18410-B, para que manifeste-se nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23809 Nr: 38-74.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS ACCO, ROZALINA COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446, 

Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:98.709, RENATO DE 

PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a retirada na Secretaria da Vara Única 

do mandado de averbação expedido nos autos, para protocolo junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24017 Nr: 249-13.2010.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17207 Nr: 1119-34.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alexandrina de Souza 

Farias - OAB:OAB/PE 13.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e DETERMINO:1)A 

desconsideração das manifestações do advogado Dr. Murillo Espicalquis 

Maschio – OAB/MT 9.118-B, bem como das impugnações feitas a estas 

manifestações pelo INSS, a partir das fls. 156/157, uma vez que o 

causídico em questão, não mais representava os interesses da parte 

autora;2)A manutenção do advogado Dr. Murillo Espicalquis Maschio – 

OAB/MT 9.118-B como terceiro interessado no feito, com direito ao 

recebimento de todas as publicações no DJE;3)A intimação do INSS (com 

o envio dos autos) para requerer o que for de direito no prazo legal, 

notadamente apresentar Embargos à Execução em face da petição de fls. 

195/199, sob pena de preclusão;4)Com o retorno dos autos do INSS, 

intime-se a parte autora representada pela advogada Dra. Alexandrina 

Farias – OAB/PE nº 13.834, para apresentar impugnação aos Embargos à 

Execução eventualmente opostos;5)Após, retornem os autos 

conclusos;Intimem-se.Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37954 Nr: 437-29.2017.811.0110
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 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA ARANTES DA COSTA, EUNICE 

FERNANDA ARANTES DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DISPOSITIVO. Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC, decretar a substituição da curadoria da 

Sr.ª Renata Arantes da Costa, excluindo a atual curadora Eunice Fernanda 

Arantes da Costa Silva e nomeando o Sr. Wilson Antônio Arantes da 

Costa, qualificado nos autos. Expeça-se termo de curatela definitivo, após 

o trânsito em julgado. Custas processuais suspensas, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC. P. R. I. C.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44457 Nr: 19-46.2002.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GENI CONTATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop-MT com a finalidade de Penhora e Avaliação, devendo 

para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos 

a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47068 Nr: 1100-88.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CARLOS ALVES, Cpf: 

95688684100, Rg: 1.830.416-8, Filiação: Getúlio Alves e Emilia de Lima 

Alves, data de nascimento: 28/12/1980, brasileiro(a), natural de Pato 

Branco-PR, casado(a), segurança. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado, para efetuar o 

pagamento do débito em atraso, referente aos meses de Novembro/2012 à 

Julho/2014, conforme cálculo atualizado juntado aos autos no valor de R$ 

7.536,08 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais, Oito Centavos), 

provar que o fêz ou apresentar justificativa sobre o não pagamento, por 

força da Súmula n. 309 do STJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

Prisão Civil. ATO CONTÍNUO: CIENTIFICAR o executado acerca da 

existência da Defensoria Pública nesta Comarca.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de Alimentos promovida pela 

LUCIANA BATISTA em face de JOÃO CARLOS ALVES, referente ao 

débito de alimentos no valor de R$ 7.536,08 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta 

e Seis Reais, Oito Centavos).

Despacho/Decisão: Autos nº 2006/267 (Id. 47068)Execução de 

AlimentosExequente: C. B. A., neste ato representada por sua genitora 

LUCIANA BATISTAExecutado: JOÃO CARLOS ALVESVistos.1. Determino 

nova tentativa de intimação do Executado, da decisão de fl. 133.2. Sem 

prejuízo do item anterior, intime-se-o por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias.3. Diligências necessárias.Cláudia, 27 de abril de 2018.THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 11 de maio de 2018

Thatiana dos Santos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45665 Nr: 1294-25.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ANTONIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT 2.152-B, RUTINEIA BENDER - OAB:SC 

14.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SEGURA 

FURLAN - OAB:3193-A/MT

 1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar a 

existência de bens em nome da pessoa executada GENTIL ANTONIO 

COSTA, CPF/MF nº 104.332.100-44. (...) Sendo frutífera a busca de 

veículos pelo sistema RENAJUD, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção do(s) veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de 

justiça certificar, através de documentos, vizinhos, entre outros meios, se 

o(s) veículo(s), objeto(s) da constrição, é (são) realmente de propriedade 

da(s) parte(s) executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse.Para o 

cumprimento do referido mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas 

as informações necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) 

executado(s), bem como os meios necessários para remoção do 

bem.Caso a busca pelo sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado 

sejam infrutíferos, por constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN 

restrição(ões) judicial(is) ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e 

ainda por certificar o oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e 

não está(ão) na posse da(s) parte(s) executada(s), intimem-se a(s) 

parte(s) autora(s) para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) 

passíveis de penhora da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção 

e arquivamento do feito. 2. Int.3. Diligências necessárias.Cláudia, 20 de 

Abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100038 Nr: 3330-20.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, POLIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca do teor da petição retro.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102314 Nr: 1069-48.2018.811.0101

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM, ELG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DO AMARAL 

JAROSISKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERISON LIRA GOMES, Cpf: 83987479353, 

Rg: 3470619, Filiação: Antonia Lira Gomes e Sergio Ferreira Gomes, data 

de nascimento: 15/02/1976, brasileiro(a), natural de Esperantinoplis-MT, 

convivente, serviços gerais, Telefone 66-9228-7245. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de destituição do poder familiar 

ingressada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de DAIANE MARTINS 

DIOGO e ERISON LIRA GOMES, em relação à criança FLAVIANA MARTINS 

GOMES, em que esclarece que os requeridos são pais biológicos da 

infante Flaviana, a qual encontra-se atualmente institucionalizada no abrigo 

“Casa Lar Pequeno Príncipe”. Aduz que os genitores são negligentes para 

com os cuidados voltados à filha, deixando de cumprir os direitos a ela 

conferidos, uma vez que A requerida é alcóolatra e constantemente leva 

pessoas para sua casa para consumirem álcool e drogas em frente a 

menor, bem como deixa a filha em frente a casa da avó e sai para beber, 

sem comunicar ninguém. Já O requerido está sendo investigado pelo delito 

de estupro de vulnerável, supostamente praticado contra sua sobrinha e 

também já foi detido pela prática de violência doméstica, não tendo 

compromisso algum com a filha. Afirma que a criança está em constante 

vulnerabilidade na presença de seus genitores, tendo inclusive 

presenciado uma tentativa de homicídio perpetrada por seu padrasto e 

estar sempre na presença de adultos que não agem de maneira adequada 

em sua frente. Consignou, também, que o Poder Público já angariou 

esforços para ajudar a requerida Daiane no cumprimento de seus deveres 

maternais, porém não houve solução, tendo a sua última negligencia 

desencadeado o abrigamento de sua filha. Diante disso, requer em sede 

liminar a suspensão do poder familiar dos Requeridos e ao final a 

procedência do pedido de destituição do poder familiar

Despacho/Decisão: Ante o exposto, SUSPENDO LIMINARMENTE o poder 

familiar dos genitores DAIANE MARTINS DIOGO e ERISON LIRA GOMES, 

em relação à criança FLAVIANA MARTINS GOMES, na forma do artigo 

101, VII, e 157, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente, devendo a 

menor permanecer, em caráter provisório e até ulterior deliberação, 

acolhida na Casa Lar Pequeno Príncipe.2. CITEM-SE os Requeridos para 

oferecerem resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo, desde logo o rol de testemunhas e documentos. 2.1 Deverão 

ser cientificados, no mesmo ato, que se não tiver condições de constituir 

advogado, poderão serem defendidos pela Defensoria Pública da 

Comarca.[...] Não sendo encontrado endereço, cite-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, inciso III, do CPC). Desde já, nomeio 

como curador especial o Defensor Público atuante na Comarca, caso o 

requerido, citado por edital, não apresente defesa. 3. Ciência ao Ministério 

Público.4. Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL RIBEIRO, 

digitei.

Cláudia, 14 de maio de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50443 Nr: 1393-87.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELTRÃO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar acerca do mandado de penhora negativo de fls. 

54/55, requerendo o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 787-08.2012.811.0105

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florema Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wancley Antunes Gonçalves, Espólio Wesley 

Antunes Gonçalves, Adriane Gonçalves Antunes Junqueira, Simone 

Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Diamantino - 

OAB:119.083-A/SP, Frederico Diamantino Bonfim e Silva - 

OAB:142868/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Almeida Freitas 

Junior - OAB:9674/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o embargante para que 

recolha as custas referentes à distribuição da carta precatória de citação 

a ser expedida em nome de Espólio de wesley Antunes Gonçalves, 

através do endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86371 Nr: 568-82.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL MENEGUCCI DOMINGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na forma do art. 319, inciso V, do CPC, a petição inicial indicará o valor da 

causa.

Ainda, segundo o art. 321, caput, do CPC, que se o juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Compulsando os autos com vagar se verifica que a parte autora não deu 

valor à causa, razão por que sua peça exordial está em desacordo com o 

dispositivo supramencionado.

Ademais, verifico que a parte autora não recolheu custas processuais.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze 

dias: I – emenda a inicial para dar valor à causa; II – recolha as custas 

processuais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86763 Nr: 794-87.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERNANDES FRINTZ DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 
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efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85040 Nr: 5253-69.2017.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDOMAR CAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para que recolha as custas processuais no 

prazo de cinco dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84925 Nr: 5192-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maristela de Lima Sanches, FABIO SANCHES 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64993 Nr: 425-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJRA, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar, via DJE a parte autora e o Ministério Público Estadual, por meio 

de carga dos autos, da redesignação da audiência que se realizará dia 23 

de julho de 2018, às 15:30h na sala de conciliação do Fórum de Colniza.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64993 Nr: 425-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJRA, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça de folhas 60/60-V, no prazo legal de 05 (cinco)dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 393-40.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariele Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;

Os autos vieram conclusos para realização de pesquisa de endereço 

atualizado das testemunhas, conforme deferido no decisum encartado às 

fls. 129.

Considerando que o Ministério Público manifestou pela desistência da 

oitiva da testemunha de acusação Antônio de Jesus Marques Silva (fls. 

122/122-vº), HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos as 

desistências.

No que tange à testemunha Edmilson Manoel Ettore de Queiroz, 
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DETERMINO a expedição de Carta Precatória à Comarca de Juína-MT com 

o fito de lá proceder com sua inquirição, devendo a missiva indicar que a 

testemunha em questão poderá ser localizada no endereço indicado pelo 

Ministério Público (fls. 122) ou no documento juntado às fls. 132.

Quanto à testemunha Reginaldo Floriano Santana, DETERMINO a 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Alvorada D’Oeste-RO com o 

fito de lá proceder com sua inquirição, devendo a missiva indicar que 

referida testemunha poderá ser localizada no endereço constante no 

documento juntado às fls. 135.

EXPEÇA-SE a Carta Precatória constando o prazo de 60 (sessenta) dias 

para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, parágrafo único, da 

CNGC.

Ato contínuo, DESIGNO audiência de instrutória para o dia 07 de agosto de 

2018, às 15h00min, oportunidade em que será realizada a inquirição das 

testemunhas Elcimar Pereira Simões e Fausto Justino Marques, bem como 

se procederá com o interrogatório da acusada Mariele Martins dos Santos.

Em tempo, INTIME-SE a defesa da acusada para se manifestar quanto ao 

conteúdo da certidão juntada às fls. 130.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito estar inserido na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, 

cujo objetivo é ser julgado até o dia 31 de dezembro de 2018.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 393-40.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariele Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Certifico a impossibilidade de localizar os endereços das testemunhas 

Alan Pablo Lopes Santos, Priscilla e Rosikelly em razão da ausência de 

outros elementos de individualização.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-08.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN ZITKOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018, 

às 16h00min.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 01/2018-C.A - CONVOCAR 

as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas 

nesta Comarca para participarem do Cadastro e Habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Comarca de Cotriguaçu/MT.

* O Edital n° 01/2018-C.A completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64144 Nr: 910-53.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUIRINO MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10.647-MS

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 10 de 

maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69010 Nr: 808-60.2016.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROQUE AGOSTINI - Vulgo "Paulo 

Agustinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos...

Em observância a manifestação das partes, verificando-se a possibilidade 

de solução consensual do conflito, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 11 de julho de 2018, às 13h30min, na sala de audiências da 

Vara Única, no Fórum desta Comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes, por meio de seus advogados, para que compareçam 

à audiência.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 2564-70.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação de divórcio litigioso” ajuizada por 

Francisco Paulino Carnauba contra Elza França Carnauba.

Durante a marcha processual, a parte-autora peticionou informando que 

apesar de seu endereço na conta de luz constar que reside em 

Cotriguaçu/MT (fato este que gerou o ajuizamento desta ação neste 

Juízo), este encontra-se equivocado, pois o requerente reside no 

Município de Colniza/MT, conforme fez prova a declaração 1403/2017, 

expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Assistência Fundiária 
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de Colniza/MT.

Por isso, requereu a remessa dos autos àquela Comarca.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, esclarece-se que o artigo 43 do Código de Processo Civil 

preconiza que a competência é determinada no momento em que a “ação” 

é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprirem o órgão judiciário 

ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia 

(perpetuatio jurisdictionis).

Entretanto, o artigo 53, I, “b”, do CPC, assevera que: “É competente o foro: 

para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável: do último domicílio do 

casal, caso não haja filho incapaz”, hipótese que se coaduna com o caso 

dos autos.

Ademais, a fim de facilitar o acesso à Justiça da parte-autora, bem como 

em atenção à norma processual vigente, o declínio de competência é 

medida de rigor.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, I, “b”, do CPC, DECLINA-SE 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a lide e, por consequência, 

DETERMINA-SE a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Colniza/MT, 

procedendo-se às anotações e baixas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 773-37.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI APARECIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação ordinária de cobrança” ajuizada por 

Rosinei Aparecida Torres contra o Município de Cotriguaçu/MT.

Com a Inicial juntaram-se documentos.

POIS BEM.

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo.

Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 25.05.2018, às 09h30min, na sala de audiências 

do Juizado Especial desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, 

além de INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68965 Nr: 779-10.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Vistos...

Considerando a arguição de preliminares pela parte-requerida, em sede de 

contestação, indispensável à manifestação/impugnação do Ministério 

Público.

No mais, DEFERE-SE o pleito do Estado de Mato Grosso, devendo a 

Secretaria proceder à intimação pessoal, nos termos do artigo 183 do 

Código de Processo Civil.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. NOTIFICAR o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do 

artigo 183, §1º, do CPC, conforme requerido, isso para, querendo, passe a 

integrar a lide;

a. PRAZO: 15 dias.

2. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação/impugnação, 

no prazo legal;

3. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 11 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80616 Nr: 1435-93.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Portanto, à SECRETARIA para:1.APENSAR estes autos ao 

processo nº. 752-27.2016.811.0099 – código 68898, isso para evitar 

decisões conflitantes, bem como visando à celeridade processual, 

considerando a possibilidade de realização de atos conjuntos;2.CITAR o 

executado por meio de CARTA PRECATÓRIA para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante 

descrito na petição, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do Código de 

Processo Civil;3.FICA INTIMADO e CIENTE de que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o 

restante.4.Não efetuado o pagamento no prazo mencionado ou decorrido 

o prazo sem manifestação, conclusos para apreciação dos itens “E” e “F” 

dos pedidos elencados na Inicial;5.Consigne que, transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC);6.Apresentada impugnação, INTIMAR a exequente para se 

manifestar (prazo de 15 dias);7.Após, vistas ao Ministério Público;8.Na 

hipótese de o executado comprovar o pagamento ou após manifestação 

da exequente e Ministério Público, CONCLUSOS.Intimar.Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60346 Nr: 85-80.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA FRANCISCA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, BENILDES BENEDITA 

CORREA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vaucher de 

Oliveira Klein - OAB:12066

 Quanto ao pleito da requerente (fls. 204/207), o que deve ficar vincada é 

a possibilidade de o perito se valer das informações do processo (art. 

473, §3º, do CPC), o que, não ocorrendo, não gera nulidade, mas 

possibilidade de manifestação sobre (art. 477 do CPC).

Por isso, embora possível, não é imprescindível o acesso dos documentos 

processuais pelo perito, o que não significa que o perito não possa ser 

avisado explicitamente sobre isso.

Portanto, à SECRETARIA:

1.PROCEDER ao necessário para o cumprimento do que já decidido 

anteriormente. Quanto à intimação do perito, INFORMAR EXPRESSAMENTE 

a possibilidade de acesso ao autos, INFORMANDO que há documentos 

médicos juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77221 Nr: 3661-08.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD, RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em 

razão da natureza da causa e da assistência por advogado dativo, 

DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas 

as partes do pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de 

tais valores caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do 

§3º do art. 98 do CPC.IV DISPOSIÇÕES FINAISNomeado como Defensor, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado MATEUS 

GONÇALVES DA SILVA – OAB/MT n° 21.384, o valor de 05 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32655 Nr: 781-24.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIRO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto ao acusado JAMIRO PEREIRA DOS SANTOS, o 

que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos 

do Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa;2.Intimar o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i c a r .  I n t i m a r . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO.Cotriguaçu, 12 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28325 Nr: 2406-35.2005.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR LUSA, FERNANDO LUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto ao acusado CLAUDIR LUSA e FERNANDO 

LUSA, o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 

109, todos do Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por 

fim, à SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa;2.Intimar o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i c a r .  I n t i m a r . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO.Cotriguaçu, 12 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 1045-36.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, ABSOLVE-SE SUMARIAMENTE ANTÔNIO FRANCISCO 

FERNANDES quanto à imputação feita, com fulcro no art. 397, III, do Código 

de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIATendo 

havido nomeação de Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a 

AKIN ALVES COMIM (OAB 16.173/MT) o valor de 02 URH, o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).Sem custas e 

despesas processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Intimar a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado);2.Arquivar com as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35225 Nr: 136-28.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela morte do 

acusado, quanto a DOUGLAS DOS SANTOS, o que se faz, dentre outros, 

com fundamento no art. 107, I, do Código Penal. Sem custas e condenação 

em despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Dar ciência ao Ministério 

Público;2.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas e anotações necessárias.Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79753 Nr: 841-79.2018.811.0099
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de divórcio litigioso” ajuizada por 

Aparecida Bispo Silveira contra José Antônio Silveira.

 Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

tendo em vista que segundo consta dos autos, a parte-autora não tem 

condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Por fim, considerando a manifestação da parte-autora no sentido de 

desinteresse na audiência de conciliação, DEIXA-SE de designá-la, por 

ora, ressalvando a possibilidade do requerido indicar o interesse em sua 

realização.

No mais, à SECRETARIA para:

1. CITAR o requerido por meio de Carta com Aviso de Recebimento, isto 

para que fique formalmente ciente do processo, bem como para que 

apresente resposta (inclusive contestar), no prazo de 15 (quinze) dias;

2. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76722 Nr: 3331-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B, JOSE BRUNO MARTINS LEÃO - OAB:23752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação declaratória de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens” ajuizada por Delcir 

Grassi contra Milania Gouveia da Costa.

Antes mesmo do recebimento da Inicial, a parte-autora peticionou 

informando o desinteresse no prosseguimento da demanda, requerendo a 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC), consoante disposição do artigo 

91 do Código de Processo Civil. Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade 

judiciária, de forma que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do 

CPC).

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79680 Nr: 809-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de divórcio com partilha de bens” 

ajuizada por Adair Ferreira de Souza contra Claudete Maria Bortolatto 

Nogueira.

 Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

tendo em vista que segundo consta dos autos, a parte-autora não tem 

condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Por fim, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 11.07.2018, às 14h00min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente para a audiência de conciliação;

2. CITAR a parte-requerida por meio de Oficial de Justiça, para que 

compareça à audiência, bem como de que, após a audiência 

(comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para apresentar resposta 

(inclusive contestar), sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo 

condições, ser nomeado um Defensor;

3. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal;

4. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 346-35.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), consoante 

disposição do artigo 91 do Código de Processo Civil. Não obstante, 

DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que fica suspensa a 

exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISDeixa-se de 

arbitrar honorários advocatícios ao preclaro advogado nomeado, 

considerando que isso será feito quando da sentença no processo 

78886.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79740 Nr: 833-05.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELI PEREIRA BATISTA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CITAR a parte-executada para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC);Por força do 

art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se manifestar a 

parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após isso, diga a 

parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa 

particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC).Caso requerido pela 

parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 828 

do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 

parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado poderá 

oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC).Salienta-se que os 

embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do 

CPC.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916 do CPC.No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31709 Nr: 1129-76.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA CHANDESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CORDEIRO UCHOA 

FLORENCIO, (Matrícula SIAPE 1585256) - OAB:

 Vistos...

Em decorrência do depósito, de rigor a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositad.

 2. Após, intimar a parte autora (via advogado) pelo DJE;

3. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de esti.lo

 Cumprir, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77998 Nr: 4126-17.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDP, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA BOERIA DA SILVA, Cpf: 

05161111160, Rg: 231908-50, Filiação: Santina Gonçalves e Fermino 

Boeria da Silva, natural de Santo da Lontra-PR, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM ANÁLISE 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. 

I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 14 de maio de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 134-19.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Preclusa a produção de provas, À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Cumprir.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36717 Nr: 1602-53.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA MARTINS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Torvo Marques 

de Souza - Procurador do Estado - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 3198-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos, Thiago Rodrigues, Valdeir 

de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO os acusados RODRIGO DOS SANTOS, 

THIAGO RODRIGUES e VALDEIR DE OLIVEIRA LEITE, como incurso nas 

sanções do artigo 121, § 2º, II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código 

Penal Brasileiro, a fim de submetê-lo oportunamente a julgamento pelo 

Tribunal do Júri.Intimem-se os pronunciados, atentando-se a escrivaninha 

ao disposto no art. 420, do Código de Processo Penal.Finalmente, nos 

moldes do art. 421, do mesmo diploma legal, preclusa a decisão de 

pronúncia, remetam-se estes autos ao Presidente do Tribunal do 

Júri.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 11 

de maio de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42081 Nr: 654-43.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rocha da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz(a) de Direito em 

Substituição Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom 

Aquino - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na Primeira sessão extraordinária com início previsto para o dia 

,08/06/2018 às 09:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

08.06.2018 Autos nº 654-43.2016.811.0034 (Código: 42081) – Réu: 

Reginaldo Rocha da Cruz, incurso nos crimes de homicídio qualificado e 

ocultação de cadáver, art. 121, §2º, inciso IV, e art. 211 do Código Penal..

Eu, Erick Leite Ferreira, que o digitei.

Dom Aquino - MT, 08 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50405 Nr: 2379-33.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FORTES SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50419 Nr: 2386-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.17.

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Sentença

Número: 1620-86.2017.811.0093 - Código: 80737

Suscitante: Daniela Sauer Hermes

Interessado: Valdemar Huck e Espólio de Dalia Sizuca Higashi Huck

Representado pelo Inventariante: Ricardo Luiz Huck

Advogado: Andre Luis Stein Fortes

OAB/MT: 16.367

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Providências - Procedimento Administrativo de 

Suscitação de Dúvida, apresentado pela Sra. Daniela Sauer Hermes, 

Oficiala Titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – 

1º Ofício da Comarca de Feliz Natal/MT, referente à exigência de 

apresentação de Certidão de Legitimidade de Origem, devidamente 

expedida pelo INTERMAT, para realizar a Averbação de 

Georreferenciamento, nos termos do art. 198 da Lei 6.015/73.

Em 24/07/2017, foi apresentado no CRI de Feliz Natal/MT sob o protocolo 

11435, requerimento para averbação de Georreferenciamento, junto à 

matrícula nº 1.414, registrado em nome de Valdemar Huck e de Dália 

Sizuca Higashi Huck.

Em detida análise da documentação apresentada, a i. Registradora 

constatou-se a impossibilidade da averbação, apresentando exigências a 

serem cumpridas pelo interessado, entre elas a apresentação da Certidão 

de Legitimidade de Origem expedida pelo INTERMAT.

O interessado requereu dispensa do cumprimento de apresentação de tal 

certidão, o que não foi acatado pelo Cartório, mantendo-se assim, a 

exigência de apresentação da Certidão.

A parte interessada impugnou às fls. 174/191, trazendo os documentos de 

fls. 192/251.

Assim, pelos motivos expostos, requer a instrução do feito para os fins 

previstos no art. 198 da Lei de Registros.

Com a inicial de fls. 02/09 vieram os documentos de fls. 10/164.

Instado a se manifestar, o Parquet, em sua cota de fls. 254, requereu pela 

procedência do pedido.

A Parte interessada se manifestou às fls. 255/257.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Em detida análise da documentação juntada aos autos, em que pese às 

razões invocadas pelo impugnante, tenho que, razão assiste à Suscitante.

 Dada a importância dos registros públicos, notadamente no Estado de 

Mato Grosso, cumpre observar todos os requisitos legais, a fim de que 

não se incorra em erro.

Conforme disposto na CNGCE, em seu artigo 1.204, para retificação de 

área rural o Oficial do RI, poderá verificar a necessidade de apresentação 

de outras certidões, a fim de, formar sua convicção, vejamos:

Art. 1.204. A qualificação no procedimento de retificação pode depender 
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de resgate da formação original do imóvel, caso em que o oficial do RI 

poderá exigir outras certidões a fim de formar sua convicção, desde que 

haja fundamentação, tais como: certidão filiatória do imóvel (cadeia 

dominial completa); certidão de inteiro teor e ônus da matrícula retificanda 

e dos títulos primitivos que compõem a cadeia dominial; certidão de 

legitimidade de origem/estudo cadastral; cadeia dominial dos imóveis 

confrontantes, etc.

Outrossim, como bem asseverado pelo Ministério Público, a 

discricionariedade técnica que possui o registrador em poder exigir os 

documentos necessários à integral e perfeita compreensão da matéria 

tratada, ainda mais quando as informações que constam no 

georreferenciamento não coincidem com as constantes no título, bem 

como diante da necessidade de verificar eventual deslocamento da área.

Verifica-se que a exigência possui fundamentação para tanto, uma vez 

que busca a segurança jurídica para a realização do registro pretendido 

pelo interessado.

O georreferenciamento serve para identificar a localização exata de um 

imóvel rural. Nem sempre o georreferenciamento, coincide com títulos 

expedidos pelo Estado, pois há casos de deslocamentos de títulos ou 

sobreposições. A Certidão de Legitimidade de Origem serve para certificar 

se o georreferenciamento coincide ou não com o título expedido, 

justificando sua exigência pela Registradora.

Quanto à alegação apresentada pela Parte Impugnante, no que tange a 

invasão de competência da União para legislar sobre registros públicos, 

vejo que esta não merece prosperar, eis que esta não se verifica, uma 

vez que a CNGCE edição de normas técnicas que venham assegurar o 

bom desempenho dos serviços notariais e de registro.

Por fim, em que pese a r. decisão proferida em caso idêntico pelo Juízo 

Diretor da Comarca Sorriso, verifica-se a necessidade de se resguardar a 

segurança jurídica, uma vez que a exigência feita possui fundamento para 

tanto.

Neste diapasão, com supedâneo nos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos, ACOLHO A PRESENTE DÚVIDA apresentada pela Sra. Daniela 

Sauer Hermes, para confirmar a negativa em averbar o 

Georreferenciamento referido sem a devida apresentação da Certidão de 

Legitimidade de Origem expedida pelo INTERMAT.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.

Sem honorários e/ou custas, por inaplicáveis à espécie.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Número: 1619-04.2017.811.0093 - Código: 80736

Suscitante: Daniela Sauer Hermes

Interessado: Valdemar Huck e Espólio de Dalia Sizuca Higashi Huck

Representado pelo Inventariante: Ricardo Luiz Huck

Advogado: Andre Luis Stein Fortes

OAB/MT: 16.367

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Providências - Procedimento Administrativo de 

Suscitação de Dúvida, apresentado pela Sra. Daniela Sauer Hermes, 

Oficiala Titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – 

1º Ofício da Comarca de Feliz Natal/MT, referente à exigência de 

apresentação de Certidão de Legitimidade de Origem, devidamente 

expedida pelo INTERMAT, para realizar a Averbação de 

Georreferenciamento, nos termos do art. 198 da Lei 6.015/73.

Em 24/07/2017, foi apresentado no CRI de Feliz Natal/MT sob o protocolo 

11436, requerimento para averbação de Georreferenciamento, junto à 

matrícula nº 1.415, registrado em nome de Valdemar Huck e de Dália 

Sizuca Higashi Huck.

Em detida análise da documentação apresentada, a i. Registradora 

constatou-se a impossibilidade da averbação, apresentando exigências a 

serem cumpridas pelo interessado, entre elas a apresentação da Certidão 

de Legitimidade de Origem expedida pelo INTERMAT.

O interessado requereu dispensa do cumprimento de apresentação de tal 

certidão, o que não foi acatado pelo Cartório, mantendo-se assim, a 

exigência de apresentação da Certidão.

A parte interessada impugnou às fls. 112/129, trazendo os documentos de 

fls. 130/189.

Assim, pelos motivos expostos, requer a instrução do feito para os fins 

previstos no art. 198 da Lei de Registros.

Instado a se manifestar, o Parquet, em sua cota de fls. 192, requereu pela 

procedência do pedido.

A Parte interessada se manifestou às fls. 192/195.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Em detida análise da documentação juntada aos autos, em que pese às 

razões invocadas pelo impugnante, tenho que, razão assiste à Suscitante.

 Dada a importância dos registros públicos, notadamente no Estado de 

Mato Grosso, cumpre observar todos os requisitos legais, a fim de que 

não se incorra em erro.

Conforme disposto na CNGCE, em seu artigo 1.204, para retificação de 

área rural o Oficial do RI, poderá verificar a necessidade de apresentação 

de outras certidões, a fim de, formar sua convicção, vejamos:

Art. 1.204. A qualificação no procedimento de retificação pode depender 

de resgate da formação original do imóvel, caso em que o oficial do RI 

poderá exigir outras certidões a fim de formar sua convicção, desde que 

haja fundamentação, tais como: certidão filiatória do imóvel (cadeia 

dominial completa); certidão de inteiro teor e ônus da matrícula retificanda 

e dos títulos primitivos que compõem a cadeia dominial; certidão de 

legitimidade de origem/estudo cadastral; cadeia dominial dos imóveis 

confrontantes, etc.

Outrossim, como bem asseverado pelo Ministério Público, a 

discricionariedade técnica que possui o registrador em poder exigir os 

documentos necessários à integral e perfeita compreensão da matéria 

tratada, ainda mais quando as informações que constam no 

georreferenciamento não coincidem com as constantes no título, bem 

como diante da necessidade de verificar eventual deslocamento da área.

Verifica-se que a exigência possui fundamentação para tanto, uma vez 

que busca a segurança jurídica para a realização do registro pretendido 

pelo interessado.

O georreferenciamento serve para identificar a localização exata de um 

imóvel rural. Nem sempre o georreferenciamento, coincide com títulos 

expedidos pelo Estado, pois há casos de deslocamentos de títulos ou 

sobreposições. A Certidão de Legitimidade de Origem serve para certificar 

se o georreferenciamento coincide ou não com o título expedido, 

justificando sua exigência pela Registradora.

Quanto à alegação apresentada pela Parte Impugnante, no que tange a 

invasão de competência da União para legislar sobre registros públicos, 

vejo que esta não merece prosperar, eis que esta não se verifica, uma 

vez que a CNGCE edição de normas técnicas que venham assegurar o 

bom desempenho dos serviços notariais e de registro.

Por fim, em que pese a r. decisão proferida em caso idêntico pelo Juízo 

Diretor da Comarca Sorriso, verifica-se a necessidade de se resguardar a 

segurança jurídica, uma vez que a exigência feita possui fundamento para 

tanto.

Neste diapasão, com supedâneo nos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos, ACOLHO A PRESENTE DÚVIDA apresentada pela Sra. Daniela 

Sauer Hermes, para confirmar a negativa em averbar o 

Georreferenciamento referido sem a devida apresentação da Certidão de 

Legitimidade de Origem expedida pelo INTERMAT.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento 42/08/CGJ.

Sem honorários e/ou custas, por inaplicáveis à espécie.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83785 Nr: 988-26.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD BORGES INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83469 Nr: 785-64.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI MUHLBEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88564 Nr: 1653-02.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ademir Tesk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados pela parte 

autora para DECLARAR INEXIGÍVEL, em relação ao autor, a dívida 

perseguida pela parte requerida no valor R$ 42.003,52 (quarenta e dois mil 

e três Reais e cinquenta e dois centavos), oriunda do contrato n. 

01925771770; e CONDENAR a requerida a PAGAR à parte autora a título 

de DANOS MORAIS o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), acrescidos 

de juros, a conta da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e 

correção monetária a contar da data da publicação da sentença, conforme 

Súmula 362 do STJ.Custas e honorários pelo requerida, estes fixados em 

20% sobre o valor da condenação.Intimem-se.Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95393 Nr: 2566-47.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado rei do Norte LTDA - ME, 

Elizabete Moises dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Mauro Paulo Galera Mari, para 

dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35167 Nr: 1279-59.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues Padilha Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Bernardo de Souza, Claudinei Ferreira 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 No que concerne ao pedido de designação de perícia, fls. 274/276, 

objetivando esclarecer a dinâmica do acidente, dispenso-a, porquanto as 

partes, na inicial e na contestação, apresentaram, sobre as questões de 

fato, documentos que considero suficientes, nos termos do artigo 472 do 

Código de Processo Civil.

Em relação à expedição de ofícios à 14ª Vara Cível de Cuiabá, pugnado às 

fl. 135 e reiterado às fls. 274/276, indefiro, uma vez que incumbe à parte 

instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a 

provar suas alegações, nos exatos termos do artigo 434 do CPC.

Quanto à perícia médica, certifique-se Senhor Gestor a realização ou não 

da perícia designada.

 Se a resposta for negativa, oficie-se a Secretaria de Saúde para que 

designe novo dia e horário para sua realização, com observância do lapso 

mínimo de 30 dias, apto para o devido cumprimento.

 Em sendo positiva, ou após nova designação e consequente realização, 

juntado o laudo pericial, abra-se vistas às partes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113461 Nr: 874-08.2018.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Bueno Pedroza - 

OAB:OAB/MT 21797, Luiz Carlos Bofi - OAB:OAB/PR 30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de requerimento de abertura de inventário apresentado por 

SUELI MARQUES DA SILVA em razão do falecimento de VANDERLEI JOSÉ 

FRANCO BECHI.

As primeiras declarações devem vir firmadas pelo inventariante ou por 

advogado com poderes específicos, na forma do que determina o art. 620, 

parágrafo 2º do CPC.

 Concedo ao causídico o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de 

procuração com poderes específicos.

Os valores atribuídos aos semoventes nas primeiras declarações 

desborda do valor venal dos bens. Confiro o prazo de 5 (cinco) dias para 

adequação, o que deverá ser feito com observância da Portaria 

45/2018-SEFAZ.

Diante do volume patrimonial e da pronta liquidez dos bens deixados pelo 

inventariado, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária.

Havendo patrimônio idôneo a garantir o adimplemento da dívida 

representada pela CPR 40/02476-8, DEFIRO o pedido de expedição de 

alvará para saque dos valores depositados nas contas correntes e 

poupança em nome do falecido.

Recolhidas as custas e emolumentos, apresentada a procuração com 

poderes específicos e retificado o valor do acervo patrimonial, expeça-se 

o alvará e, ato continuo, intime-se o Ministério Público, a Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal.

Após o saque dos valores depositados em conta corrente, deverá a 

inventariante comprovar o adimplemento das dívidas vencidas em nome do 

falecido, em especial as parcelas 2017 e 2018 da indigitada CPR.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias após as intimações, certifique-se a 

existência ou não de impugnações, dê-se vista à inventariante para que 

requeira o que de direito e voltem-me conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115033 Nr: 2092-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5° Vara Cível da Comarca de Sinop - MT., STIC SERVICE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, CELSO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Coelho da Silva - 

OAB:6.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Dalila 

Coelho da Silva, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 1477-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP, 

Julmar Cassemiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:OAB/MT 4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes e Sebastião Pereira de Castro, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96523 Nr: 3175-30.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGGM, NGdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente, para 

manifestação em relação a carta precatória devolvida de fls. 64/68, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113492 Nr: 901-88.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALVIR BORGES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114300 Nr: 1518-48.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Warley Fernandes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 15h10min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113072 Nr: 573-61.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Sena Pimenta, Deisy Sena Pimenta, 

Juízo da Comarca de Porto Velho - RO, Ártemis Sena Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo Fernandes Balbinot, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Alencar da Silva 

Junior - OAB:4257/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio C. G. Ferreira Junior - 

OAB:4407/RO

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 14h40min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114299 Nr: 1517-63.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Warley Fernandes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Vistos em correição.
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A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 15h00min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112567 Nr: 181-24.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oraide Fidelix Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112054 Nr: 4066-80.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arisoli Arruda Loureiro Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112106 Nr: 4085-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilce Novaes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112055 Nr: 4067-65.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Dalva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113170 Nr: 650-70.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide da Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 987-59.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112025 Nr: 4042-52.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Vinicius Oliveira Duarte 

- OAB:19.063-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112077 Nr: 4074-57.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114260 Nr: 1510-71.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUIMAR ESTORARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114256 Nr: 1506-34.2018.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT/12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Recebo a petição inicial nos termos do artigo 319 CPC, bem como defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:

“(...) a orientação judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da 

PGF, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

órgãos de contencioso da PGF em razão da marcação da audiência de 

conciliação e mediação, prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de 

acordo judicial nos seguintes casos:

a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; ou

b) a tese possui controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova 

pericial ainda não produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em 

audiência de instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou 

informações de posse da entidade representada, mas que ainda não 

foram apresentadas ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser 

obtidos e analisados antes da audiência marcada.(...)”

 Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

Por outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 08 

de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33984 Nr: 101-75.2009.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noelson Carlos Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a data de 20.06.2018, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público às fls. 244.

Certifique-se o Sr. Gestor quanto ao cumprimento das cartas precatórias 

expedidas.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115108 Nr: 2156-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3° Vara Criminal de Colíder - MT, Delegacia de Policia 

Judiciaria Civil de Colider-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, WESLLEY GABRIEL DE OLIVEIRA BIESEK, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Rueda - 

OAB:20.899/O

 Vistos em correição.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a presente de mandado.

Após seu devido cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens de estilo.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113241 Nr: 709-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Várzea Grande - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Edivaldo Lucas Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:37546A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:MT/14.284

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 13h40min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108691 Nr: 2171-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Arenápolis - MT, 

Indústria e Comércio de Laticínio de Arenápolis - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cooperguaranta-Cooperativa Mista Agro Guarantã do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11.974 OAB/MT

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 18h00min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114723 Nr: 1878-80.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Matupá - Vara Única - MT., Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, NERI CLARAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 17h40min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113259 Nr: 717-35.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, Carla Tais Darsia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jefferson Aislan Reffatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 16h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 716-50.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, Carla Tais Darsia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jefferson Aislan Reffatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Vistos em correição.

A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 14h20min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105869 Nr: 649-22.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Guerreiro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Guarantã 

do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, CONFIRMO a tutela antecipada deferida e, na forma do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar os requeridos a fornecerem mensalmente à 

requerente o fármaco micofelanato de mofetila 500mg, conforme 

receituários médico.Deixo de condenar os requeridos nas custas e 

despesas processuais, nos termos do que dispõe o art. 3º da lei nº. 

7.603/01.Condeno os requeridos a arcar com os honorários 

sucumbenciais ao patrono da demandante, estes fixados, na forma do art. 

85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente 

que o valor do proveito econômico não superará os mil salários mínimos, 

de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, 

está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.Intimem-se.Decorrido o 

prazo recursal, ao arquivo com as baixas necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-47.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DELGADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIROZA LA WERGITA BASTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº. 8020004-47.2015.811.0087 SENTENÇA Cuida-se de Ação de 

Indenização por dano moral proposta por Maria de Fatima Delgado Gomes 

em face de Airoza La Wergita Bastos, todos devidamente qualificados. 

Considerando que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu a audiência designada, ID 9334971, extingo o feito sem 

julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC. Arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11433 Nr: 539-31.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Aires Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Intimr as partes acerca do mandado de Penhora e Avaliação juntado nos 

autos as fls, 141/141v e auto de Penhora e deposito de fls, 142/143, 

manifestando sobre os documentos mencionados no prazo de dez (10) 

dias, em especial o exequente manifestar quanto ao interesse na 

adjudicação ou alienação judicial do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4559 Nr: 426-53.2002.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozair Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ CAPELARI - 

OAB:8381

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de permanência dos autos em 

cartório. Os presentes autos foram desarquivados por força do 

requerimento de fls. 115/116 e esteve em cartório para vistas pelo prazo 

de dez (10)dias. Apesar de devidamente intimado via DJE nº 10236, 

publicado em 16/04/2018. Nesta data encaminho os autos ao arquivo 

definitivo

Guiratinga - MT, 11 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11522 Nr: 578-28.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:Mat 1585248, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 Decurso de Prazo(Suspensão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito deferido 

às fls. 160. Intimo a parte autora para requerer o que entender de direito 

no prazo de dez (10) dias.

Guiratinga - MT, 11 de maio de 2018.

 Escrivã(o)

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 2956-05.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Altamiranda Lira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Carlos Souza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/MT, Vanderlandis da Silva Santos - OAB:19897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5.179, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12776

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO EXTRAJUDICIAL 

firmado entre as partes, conforme informação de fls. 281/283, para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto o 

presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo CPC. CONDENO a parte REQUERENTE ao 

pagamento das custas e despesas processuais, conforme acordado 

entre as partes.3) DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, pois referidos honorários já foram objeto do 

acordo realizado entre as elas, sendo que a requerente arcará com as 

verbas dos patronos no requerido.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado da 

sentença e nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 11/05/2018Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42185 Nr: 755-74.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - Procuradoria Geral do 

Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 755-74.2016.811.0036

Código: 42185

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte autora em fls. 27 e 40.

1) DETERMINO que a parte executada seja CITADA do inteiro teor da 

inicial, no endereço declinado nos autos, por Oficial de Justiça, 

independente do prévio pagamento das respectivas diligências, para que 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829 do Novo 

CPC), advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) ADVIRTA-A de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, por meio de advogado (a), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, (art. 914 e 915, caput, do Novo C.P.C.).

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento ou oferecimento de bens, DEVERÁ 

ser procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros custas e honorários advocatícios, 

devendo os bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do Novo 

C.P.C).

 4) Em não sendo localizado o executado para intimação da penhora, 

CONSTARÁ na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, PROCEDA a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Além disso,

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49818 Nr: 1945-38.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Miranda Mangabeira, Eli Alexandre 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haíssa Valéria Mendes 

Santos - OAB:22.698/0, Highor Djamíler Mendes Santos - 

OAB:14.525-MT, José Aparecido Pereira Veríssimo - OAB:6.612.A, 

Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Autos: 1945-38.2017.811.0036 (49818)

Ação Penal

Sentença.

Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de PAULO ANDRÉ 

MIRANDA MANGABEIRA e ELI ALEXANDRE DE ALMEIDA, devidamente 

qualificados, imputando-lhes a prática das condutas previstas nos artigos 

157 do Código Penal Penal, com as causas de aumento da pena previstas 

no §2º, incisos I e II do Código Penal, artigos 180, 311 e 330, todos do 

Código Penal e, por fim, artigo 1º, inciso I, alínea 'a', primeira parte, da Lei 

9.455/97, nos moldes dos artigos 29 e 69 do referido diploma repressor.

A denúncia, resumidamente, narra a ocorrência de 04 (quatro) fatos 

criminosos, envolvendo os réus, nos seguintes termos, in verbis:

“1º FATO

Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 17 de Junho 

de 2017, por volta das 10h:20min, o denunciado Paulo André Miranda 

Mangabeira, na condição de mandante, mediante concurso de pessoas 

com Eli Alexandre de Oliveira, vulgo 'Piolho', e os demais autores do crime 

até o momento identificados como Lucas de Tal e Marlon de Tal, 

empregando arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas 

alheias móveis, consistente em 278 (duzentos e setenta e oito) pedras de 

diamantes pequenoas e 01 (um) aparelho de telefone celular, marca 

Samsung, modelo Duos, pertencentes à vítima Eurydes dos Santos Pereira 

Sobrinho [...].

2º FATO

Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 17 de Junho 

de 2017, por volta das 10h:20min, o denunciado Paulo André Miranda 

Mangabeira, na condição de mandante, mediante concurso de pessoas 

com Eli Alexandre de Oliveira, vulgo 'Piolho', e os demais autores do crime, 

sendo eles Lucas de Tal e Marlon de Tal, constrangeram a vítima Eurydes 

dos Santos Pereira Sobrinho, causando-lhe sofrimento físico e mental, 

com fim de obter informação.

Consoante o enredo narrado no 1º FATO desta exordial acusatória, ao 

passo em que realizavam a ação criminosa, a vítima Eurydes fora 

amarrada pelos demais coautores, após ordem do mandante intelectual 

Paulo André, visando obter a senha do cofre.

Nesta senda, a vítima após ter sido amordaçada e amarrada (boca, mãos 

e pés) fora submetida imenso constrangimento, o que lhe causou 

sofrimento físico e mental, chegando ao ponto de não suportar mais e 

fingir um desmaio.

Os denunciados valendo-se da imobilidade que causaram à vítima, 

ameaçavam a todo tempo cortar-lhe os dedos, e matar-lhe, ocasião em 

que em ato de tortura, valendo-se de 01 (uma) faca, lesionaram o dedo 

mindinho de uma das mãos da vítima, após diversos avisos de que faria tal 

ato.

3º FATO

Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 17 de Junho 

de 2017, por volta das 10h:20min, o denunciado Paulo André Miranda 

Mangabeira, mediante concurso de pessoas com Eli Alexandre de Oliveira, 

vulgo 'Piolho', e os demais autores do crime, sendo eles Lucas de Tal e 

Marlon de Tal, após desobedeceram ordem legal de funcionário público, 

dispararam arma de fogo em via pública, contra guarnição policial [...].

4º FATO

Deflui do caderno investigatório em epígrafe que na data de 17 de Junho 

de 2017, por volta das 10h:20min, os denunciados Paulo André Miranda 

Mangabeira e Eli Alexandre de Oliveira, vulgo 'Piolho', juntamente com os 

demais autores do crime, sendo eles Lucas de Tal e Marlon de Tal, 

conduziram veículo, em proveito próprio, sabendo ser coisa produto de 
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crime, tendo, ainda, adulterado sinal identificador de veículo, a saber, 

placa do veículo VW GOl, cor branca, citado ao longo desta peça. [...]”

A denúncia foi recebida por este Juízo em decisão de fls. 135/136, sendo 

determinada a citação e intimação dos acusados, para oferecer sua 

defesa escrita, no prazo previsto em lei.

O acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA foi devidamente 

citado, conforme certidão de fl. 187, de modo que apresentou sua defesa 

nas fls. 248/252.

Por sua vez, o denunciado ELI ALEXANDRE DE ALMEIDA, também, foi 

devidamente citado às fls. 217, vindo a apresentar sua resposta à 

acusação às fls. 288/290.

Em audiência de instrução realizada na data de 22 de janeiro de 2018 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e foi feito o 

interrogatório do Acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA, sendo 

todos os depoimentos armazenados digitalmente (fl. 376/380-CD/R).

 Em Audiência foi determinada a expedição de Carta Precatória para a 

Comarca de Alta Floresta para proceder com o interrogatório do réu ELI 

ALEXANDRE DE ALMEIDA, o qual estava custodiado na Penitenciária 

daquela cidade. Observa-se que às fls. 411/412 a Carta Precatória foi 

cumprida devidamente.

Após o encerramento da instrução processual, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

APRESENTOU SUAS ALEGAÇÕES FINAIS (fls. 423/452), requerendo a 

parcial procedência do pedido inicial, exposto na denuncia, com a 

absolvição total do acusado ELI ALEXANDRE DE ALMEIDA e a 

condenação do réu PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA somente nos 

crimes tipificados no artigo 157 do código penal, com as causas de 

aumento de penas previstas nos incisos I e II do §2º, do Código Penal; no 

artigo 330 do Código Penal; no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, primeira parte, 

da Lei 9.455/97 e, por fim, no artigo 15 da Lei 10.826/03, nos moldes do 

artigo 69 do Código Penal, absolvendo-o das condutas previstas nos 

artigos 180 e 311 do Código Penal.

A defesa do denunciado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA 

apresentou memoriais finais (fls. 474/489), inicialmente, em relação ao 

CRIME DE TORTURA, argumentou que não restou evidenciado nas provas 

produzidas no presente feito que o réu tenha tido qualquer conduta com a 

finalidade de cometer o crime de tortura, com os fundamentos de que o 

referido crime exige dolo específico de torturar para a obtenção de um 

determinado resultado que não fosse o roubo e, ainda, por ser crime 

próprio, exige do agente, para sua caracterização a posição de ter a 

vítima sob a guarda, poder ou autoridade.

Já na abordagem dos CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO e 

DESOBEDIÊNCIA, salienta o réu que as referidas teses da acusação não 

merecem prosperar, face a inexistência de prova da materialidade delitiva, 

pois estariam baseadas apenas nos termos dos depoimentos dos policiais 

militares e em provas produzidas na fase inquisitorial.

Além disso, nos seus memoriais, no que diz respeito aos CRIMES DE 

RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR, imputados na 

denúncia, o acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA defende-se 

informando que segue a tese de absolvição apresentada nas alegações 

finais do Parquet, com o fundamento de que não está evidenciado nos 

autos qualquer conduta do agente referente ao veículo que caracterize o 

estado de receptação e adulteração de sinal identificador.

Por fim, em relação ao crime de ROUBO, o referido denunciado pede pela 

absolvição porque pelo princípio da verdade processual, no processo 

penal, a confissão do acusado não tem valor absoluto, pois sua 

importância é relativa e deve ser contraposto aos demais elementos de 

prova do processo.

Não sendo reconhecida a tese da absolvição, requer-se o reconhecimento 

das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Por fim, a defesa do réu ELI ALEXADRE DE OLIVEIRA apresentou os seus 

memorias finais, afirmando que não há nenhuma prova para incriminá-lo, 

pelo contrário, pelas provas contidas nos autos resta evidente que ele não 

estava no momento do crime, requerendo a sua absolvição e soltura.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Não havendo questões preliminares a serem discutidas, passo 

diretamente para o julgamento do mérito.

 DO MÉRITO

1) DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU ELI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 

VULGO “PIOLHO”.

Observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu ELI 

ALEXANDRE com fundamento, unicamente, no depoimento concedido pelo 

corréu PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA em Delegacia.

Acontece, porém, que durante a instrução processual ficou comprovado 

que o réu ELI ALEXANDRE não estava no local do crime, na época dos 

fatos (data de 17 de Junho de 2017), inclusive, não possui qualquer 

ligação com o corréu, pois foi juntada aos autos uma Certidão da Quinta 

Vara Criminal de Alta Floresta à fl. 416 a qual demonstra claramente que o 

denunciado ELI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, VULGO “PIOLHO” está 

recolhido na Cadeia Pública de Alta Floresta desde a data de 30/07/2016.

Além disso, em Audiência perante este Magistrado, o réu PAULO ANDRÉ 

desmentiu o envolvimento do corréu ELI ALEXANDRE nos crimes 

imputados na denúncia, senão vejamos:

“INTERROGATÓRIO DO RÉU PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA:

Paulo André: Eles falaram que iam me matar se eu não falasse mais, por 

isso que eu falei mais.

Magistrado: Por isso você falou mais?

Paulo André: Aham.

Magistrado: quem dizer que aqui você não falou tudo, não falou tudo pra 

mim?

Paulo André: Totalmente não!

Magistrado: Você tem mais alguma coisa sobre os fatos que você quer 

esclarecer pra gente?

(...)

Paulo André: Eles começaram a perguntar pra mim o que era, e eu falei 

esse nome 'piolho' por que veio na minha cabeça, estava doendo demais, 

estava me batendo, eu inventei esse nome, não sei que quem é, eu inentei, 

nao me recordo quem é porque eu não conheço

(...)

Magistrado: O Eli não estava junto com você.

Paulo André: Não que ele estava junto, porque eu não sei quem que é ele, 

não sei o nome, eu falei piolho porque veio na minha cabeça.

Magistrado: Mas você conhece o Eli ou não?

Paulo André: Não, nunca nem vi nem sei quem é ele.” (fl. 376/380-CD/R)

Logo, há prova suficiente da inocência do réu ELI ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA, VULGO “PIOLHO”, de modo que, em relação a ele, a 

improcedência da pretensão punitiva estatal expressa na peça acusatória 

inicial é a única solução que se apresenta.

2) DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU PAULO ANDRÉ MIRANDA 

MANGABEIRA.

2.1) DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180), ADULTERAÇÃO DO 

NÚMERO DE CHASSI IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 

311), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO 

DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2003).

Compulsando os autos, é forçoso convir que em relação aos presentes 

crimes a presente ação penal não procede, visto que o quadro das provas 

apresentadas pelo Ministério Público não traz elementos seguros de que 

os acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA tenha realizado as 

referidas infrações penais.

Primeiramente, em relação aos CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO 

CP) e ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE CHASSI IDENTIFICADOR DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) o próprio órgão acusador, nos 

seus memoriais finais, admitiu que não há qualquer prova colhida durante 

o trâmite processual que evidencie a autoria do mencionado réu nesses 

crimes.

Quanto ao crime de DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP), também, é 

forçoso convir que há dúvida em relação a autoria do acusado PAULO 

ANDRÉ, pois o Parquet não conseguiu comprovar que o referido acusado 

era o motorista do veículo automotor no momento da fuga, de forma que 

nessa condição não é possível afirmar que a ordem de parada do 

funcionário público (policial militar) tenha sido dirigido a pessoa do réu.

Também não há provas suficientes que o denunciado tenha pelo menos 

participação na prática desse delito, visto que não ficou claro nos autos a 

alegação de que o réu induziu ou instigou o condutor do veículo a 

continuar acelerando o automóvel.

E, por fim, no que se refere ao crime de DISPARO DE ARMA DE FOGO 

(ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003), embora a materialidade esteja 

comprovada pelo testemunho em Juízo do policial que participou da 

diligência, existe séria dúvida em relação à autoria do réu PAULO ANDRÉ.

Pois é incontroverso que juntamente com o mencionado réu havia mais 

três pessoas dentro do veículo de onde vieram os disparos de arma de 

fogo em direção à guarnição policial.

Somado a esse fato, ficou evidenciado pelas declarações em audiência 
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que o réu PAULO ANDRÉ não foi visto segurando arma de fogo, conforme 

depoimento da própria vítima, inclusive, o policial CRISTIANO FERNANDO 

testemunhou que no momento da captura do réu, ele não estava na posse 

de arma de fogo e, ainda, não foi encontrado nenhuma arma nos 

arredores do local da abordagem (fl. 376/380-CD/R).

Assim, como o Estado não provou esses fatos específicos contidos na 

denuncia, tornando o fato duvidoso, o denunciado deve ser absolvido 

dessas infrações criminais, pois se a convicção do Magistrado se conclui 

pela incerteza, deve ser resolvida em proveito do réu.

2.2) DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCS. I E II, TODOS 

DO CÓDIGO PENAL)

Em análise das provas produzidas, resto convicto da materialidade e 

autoria do réu PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA na prática desse 

Crime.

Quanto à MATERIALIDADE do delito de roubo, tem-se como prova o Auto 

de Prisão em Flagrante Delito (fl. 19); o Termo de Exibição e Apreensão de 

fl. 27, em que consta a apreensão do veículo utilizado para a fuga dos 

criminosos e o Termo de Entrega à vítima do produto do roubo que 

consistiu em 278 pedras pequenas de diamantes e um aparelho celular da 

Marca Samsung (fl. 42).

Em relação à AUTORIA do acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA 

MANGABEIRA no crime de roubo majorado é inequívoca a sua 

comprovação, pois conforme provas produzidas nos autos e análise da 

dinâmica da infração criminosa, o mencionado réu participou como 

MENTOR INTELECTUAL DO CRIME, uma vez que era o único do grupo 

criminoso que sabia que a vítima EURYDES DOS SANTOS PEREIRA 

SOBRINHO era dono de garimpo de pedras preciosas, bem como era o 

único que sabia que a vítima possuía em sua casa diamantes e, ainda, 

somente ele tinha conhecimento da localização da casa em que a vítima 

residia, pois, dias antes da data do roubo, o réu trabalhou nas terras de 

EURYDES na função de garimpeiro, tendo acesso privilegiado ao seu 

escritório/casa e as informações sobre a quantidade de diamantes 

extraídos, situação essa que é prova suficiente de que foi ele que 

planejou e reuniu o grupo para essa empreitada criminosa.

 Tais fatos fazem partes das declarações em Juízo da vítima e do 

informante MARCELO BOTELHO DOS SANTOS, filho da vítima que 

presenciou o roubo. Declarações as quais foram confirmadas pelo próprio 

réu, senão vejamos:

“DEPOIMENTO EM JUÍZO DA VÍTIMA EURYDES DOS SANTOS PEREIRA 

SOBRINHO: [...]

VÍTIMA: (...) O Paulo André eu conheci ele desde que ele tinha uns 7 anos 

de idade, o pai dele trabalhava em garimpo comigo, e toda vez que o pai 

dele trabalhava comigo ele ia pra la, 7, 10, 13, 15 anos, e ai sumiu. Depois 

desse verão agora passado, liguei pro pai dele trabalhar comigo, ele disse 

que não podia porque ia fazer um exame de vista, mas o paulo André o 

meu filho, você conhece ele, eu disse que conhecia, ele perguntou se 

podia ir, eu falei que podia, tranquilo, conheço. Ai Paulo André foi ficou lá, 

no primeiro mês, não pegou diamante não pegou nada, e aí, depois, 

começou a melhorar um pouquinho, ai, tem os diamantes da cooperativa, e 

toda vez que vinha o Paulo André vinha comigo, e eu dava liberdade pro 

Paulo André entrar lá, precisava ir no banheiro ele ia, toda hora, meu 

telefone eu emprestava pra ele porque o dele estava com problema... 

trazia ele no carro. Quando foi da última vez ele disse que não iria mais 

trabalhar comigo porque ele ia servir o exército, até ai tudo bem. Então na 

segunda feira levei ele embora pra Rondonópolis... deixei ele la na casa 

dele, e a aí na semana seguinte aconteceu, eu não vi ele, eu fui na padaria 

comprar pão [...].

MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele sabia que o senhora guardava em casa?

VÍTIMA: Sabia, ele sabia, porque na segunda feira ele viu a gente lá 

mexendo com diamante, a hora que ele foi no banheiro ele viu, ele sabia 

tudo. Ele ficou la no meu escritório esperando até a hora, meio dia pra eu 

levar ele pra Rondonópolis. Naquele dia cedo, tem uma câmera, e 

acontece que nesse dia eu esqueci de ligar a câmera, eu sai do escritório 

e fui na padaria comprar pão... eu voltei, fiz meu café, comi meu pão, na 

hora que eu abri a porta, a porta da frente estava fechada, entrou dois 

elementos, lá me torturaram. [...]”(fl. 376/380-CD/R)

“DEPOIMENTO DO INFORMANTE MARCELO BOTELHO DOS SANTOS: [...]

MINISTÉRIO PÚBLICO: Você conhece o Paulo André?

MARCELO: Conheço.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Qual a relação de que havia dele com seu pai

MARCELO: O Paulo André eu conheço ele tem uns 8 anos, o pai dele 

garimpou com a gente, ai ele vinha passar as férias... depois de uns 6 

anos nunca mais o vi, ai na segunda feira antes do assalto meu pai 

chegou com o Paulo André lá na cooperativa. O Paulo André viu eu 

mexendo em uns diamantes, na segunda feira, ai meu pai disse que 

estava na farmácia porque ele não quis ficar no garimpo.. ai ele viu os 

diamantes, aí eu até perguntei pro meu pai quem era o menino porque eu 

não reconheci” (fl. 376/380-CD/R)

“INTERROGATÓRIO EM JUÍZO DO RÉU PAULO ANDRÉ MIRANDA 

MANGABEIRA: [...]

MAGISTRADO: O que aconteceu no dia dos fatos?

RÉU: Foi assim Meritíssimo, dia 16 de junho fui na escola, naquela reunião 

da hora do recreio comentei que trabalhei no garimpo do Eurydes por 15 

dias, ai comecei a falar sobre o garimpo, e aquelas pessoas começaram a 

perguntar pra mim como era, eu falei que era diamante... perguntaram 

como que era vítima, se ele tinha muito dinheiro, eu disse que tinha, pois 

mexe com diamante, perguntando se ele tinha casa, carro, e eu falei né. 

[...]”(fl. 376/380-CD/R)

Além disso, outra prova de que o réu foi o mentor intelectual do crime em 

tela é o fato de que foi ele veio da cidade de Rondonópolis/MT dentro do 

carro, juntamente, com os demais autores do crime e ao chegar em 

Guiratinga/MT apontou qual era a casa da vítima, para que os comparsas 

MARLON e LUCAS efetivassem o roubo, de modo que a sua atuação 

criminosa ocorreu pela forma indireta, certamente, para não ser 

reconhecido pela vítima.

Nesse sentido, resto convicto que, pela dinâmica do crime, ele ficou dentro 

do carro nos arredores do local em que ocorria o roubo, dando cobertura 

aos comparsas, preparando a fuga e, inclusive, como mentor do crime 

estava monitorando, via telefone celular, todas as ações dos elementos 

que estavam na casa da vítima, pois em Juízo a vítima EURYDES DOS 

SANTOS foi clara em noticiar que os criminosos o tempo todo estavam 

conversando com alguém pelo celular, recebendo informações, no mesmo 

sentido foi o depoimento em Juízo do informante MARCELO BOTELHO que 

depôs que após os fatos encontrou com o réu o qual estava dentro da 

viatura e ele “pediu desculpas, falou que arrependeu e que não mataram 

meu pai porque ele não deixou” (fl. 376/380-CD/R).

Nesse sentido, também, foram testemunhos seguintes, bem como o 

interrogatório do réu:

 “DEPOIMENTO DA VÍTIMA EURYDES DOS SANTOS PEREIRA SOBRINHO: 

Que a vítima afirma que entraram na sua casa dois rapazes. Que Paulo 

André não entrou na casa [...] Que os criminosos queriam que o depoente 

abrisse o cofre, mas na hora ele ficou nervoso e não conseguia abrir o 

cofre. [...]. Que os criminosos lhe ameaça de morte com armas de fogo. 

QUE ELES ESTAVAM CONVERSANDO COM UMA PESSOA NO CELULAR 

DIRETO [...] QUE O CARA DO OUTRO LADO DA LINHA PARECIA QUE 

ESTAVA PASSANDO INFORMAÇÕES. QUE OS CRIMINOSOS NÃO TIRAVA 

O CELULAR DO OUVIDO [...] Que o criminoso falava no telefone: 'ele não 

quer abrir o cofre, não quer abrir o cofre’” (fl. 376/380-CD/R)

“DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CRISTIANO FERNANDO (POLICIAL 

MILITAR): [...]

No veículo estava tentando sair do veículo o suspeito Paulo André, já foi 

detido ali… Ele (Paulo André) nos relatou também que era o mentor do 

roubo, por ter trabalhado com a vítima e ter obtido informações 

privilegiadas, e passou para o Lucas, onde o Lucas posteriormente com 

um conhecido como ‘piolho’ e Marlon, vieram para efetuar o roubo na 

residência. Os pertences encontrados foram reconhecidos pela vítima, e 

foi feito a ocorrência [...]”(fl. 376/380-CD/R)

“INTERROGATÓRIO EM JUÍZO DO RÉU PAULO ANDRÉ MIRANDA 

MANGABEIRA: [...]

MAGISTRADO: No dia dos fatos como foi?

RÉU: depois da escola alguns daqueles colegas me chamaram pra ir na 

casa deles, fiquei ali várias horas, até mais de meia-noite, e comecei a 

fumar, beber, ali, falaram pra eu mostrar a casa do Eurydes, falando pra 

gente ir la depois a gente voltava, ai fomos, entrei no carro, me levaram 

até Guiratinga, chegaram la de manhãzinha, ai dois desceram do carro e 

falaram assim, já volto, e quando voltou já começou a correria, a correr o 

motorista, falando que tinha roubado.

MAGISTRADO: Você fala pra mim que eles te deixaram na praça e foram 

até a casa do Eurydes que você tinha mostrado:

RÉU: sim. Fiquei com o motorista, eles falaram pra mim não sair de lá.

MAGISTRADO: você ficou de motorista?

RÉU: Não, fiquei no banco traseiro.

MAGISTRADO: Quem que vocês deixaram lá na casa do Eurydes?

RÉU: Foi o Lucas e o Marlon
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MAGISTRADO: eles desceram na casa do Eurydes e vocês foram pra 

praça?

RÉU: sim

(...)

MAGISTRADO: Mas você foi quem indicou essa aqui é a casa do 

Eurydes?

RÉU: sim.

MAGISTRADO: Depois que eles saíram e entraram no veículo, o que 

aconteceu? Eles entraram normal? Vieram correndo? Assustados?

RÉU: assustados, correndo.

MAGISTRADO: Eles estavam com a arma na mão?

RÉU: estavam, quando retornaram estavam com a arma na mão.

MAGISTRADO: Os dois estavam com a arma na mão?

RÉU: Só um.

MAGISTRADO: O lucas ou o Marlon?

RÉU: eu não me recordo, mas acho que era o lucas que estava perto do 

motorista no banco da frente. [...]”(fl. 376/380-CD/R)

Observa-se que muitas das declarações realizadas pelo réu em Juízo 

demonstraram a sua participação no crime, inclusive, como mentor 

intelectual, contudo ele não confessou espontaneamente a prática do 

crime de roubo, pelo contrário, afirmou de forma expressa “que não sabia 

que os criminosos estavam armados e nem que eles iriam roubar a vítima” 

(7 min. e 28 seg.), apresentando na audiência uma VERSÃO DOS FATOS 

INCOERENTE E ILÓGICA, SUBESTIMANDO A INTELIGÊNCIA E O BOM 

SENSO DESTE MAGISTRADO, versão essa que não merece nenhum 

crédito, se não vejamos:

Segundo a versão do réu (fl. 376/380-CD/R), um dia anterior a data do 

crime, no recreio de sua escola localizada na cidade de Rondonópolis/MT, 

ele havia comentado para alguns de seus colegas que havia trabalhado no 

garimpo da vítima, Sr. EURYDES, dias atrás, nesta cidade de Guiratinga/MT 

e que tinha visto ele garimpar algumas pedras de diamante. Salientou, 

ainda, que neste mesmo dia, no período noturno, foi em uma festa, em uma 

casa que não sabe onde fica e a quem pertence (16 min e 20 seg.), de 

modo que após o horário da meia noite, algumas das pessoas que 

estavam na festa pediram para que ele mostrasse onde era a casa da 

vítima, Sr. EURYDES, em Guiratinga/MT (04min. e 25seg) e que, 

inocentemente, resolveu, então, vim até Guiratinga/MT apresentar a casa 

da vítima para os seus colegas e depois retornaria para Rondonópolis/MT 

(04 min. e 40seg.), contudo, para a sua surpresa, os seus colegas o 

deixaram dentro do carro e foi até a casa da vítima para roubar os 

diamantes que estavam dentro do cofre (05 min. e 08 seg.).

 Ora, em análise do interrogatório do réu, não é necessário grande 

desprendimento intelectual para perceber-se que o mesmo agiu de forma a 

não apresentar a verdade dos fatos em audiência judicial, primeiramente, 

porque é totalmente ilógico o fato dele viajar mais de 254Km (duzentos e 

cinquenta e quatro quilômetros), correspondente, a ida e volta de 

Rondonópolis para Guiratinga, apenas para mostrar a casa da vítima para 

os seus colegas sem nenhuma pretensão, principalmente, no meio da 

madrugada. Além disso, é irracional o fato dos seus colegas terem 

adivinhado que a vítima estava com grande quantidade de diamantes, 

justamente, naquele dia e que havia um cofre dentro da casa/escritório.

Além disso, o réu apresentou uma série de CONTRADIÇÕES na sua tese 

de defesa, as quais põem em cheque a sua inocência e ao mesmo tempo 

demonstram que tinha comunhão de vontades e união de desígnios com 

os demais comparsas na prática dessa infração criminosa, como, por 

exemplo, em um dado momento do interrogatório, este magistrado havia lhe 

perguntado qual a distância da praça onde estava dentro do carro em 

relação à casa da vítima e ele disse que era “PERTINHO” (6 min e 26 seg.), 

porém em outro momento do interrogatório, este magistrado perguntou se 

ele viu o filho da vítima, MARCELO, chegar na casa no momento do crime e 

ele falou que não viu PORQUE ESTAVA LONGE DA CASA, dentro do carro 

(07 min. 55 seg.), afirmou inclusive que não viu os réus entrarem na casa 

(6 min. e 40 seg.).

 Outra contradição foi quando este magistrado perguntou o que os 

comparsas estavam carregando quando chegou no carro e o réu 

respondeu “não me recordo, eu acho que estava no bolso” (8min. 37seg.), 

ora este magistrado questionou “o que” eles carregavam e não “onde” 

carregavam, aliás como o réu sabia que tinha diamantes dentro do bolso, 

na correria da fuga, se o bolso não era transparente ?, porém em 

momento posterior ao seu depoimento ele disse que recordava o que os 

comparsas carregavam e que tratava-se apenas de diamantes (14min e 

12se).

Assim, diante dessas provas robustas da participação do réu, como 

mentor intelectual do crime de roubo majorado, entendo que deve ser 

acolhida a pretensão punitiva estatal, conforme requer na denúncia, 

considerando ainda que as alegações da defesa não foram apoiadas, 

suficientemente, por nenhuma outra prova documental ou testemunhal (art. 

156 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES E 

RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA) - Apelo do réu - Autoria e 

materialidade não questionadas - Tese referente à coação moral 

irresistível não comprovada. Ônus que incumbia à defesa, a teor do que 

dispõe o artigo 156 do CPP - Pena e regime prisional (inicial fechado) 

inalterados - Inaplicabilidade, no caso, do disposto no artigo 387, § 2º, do 

CP - Pleito de isenção do pagamento das custas do processo afastado. 

RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 30083836920138260224 SP 3008383-69.2013.8.26.0224, 

Relator: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 22/09/2015, 3ª 

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/09/2015)

"PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPCÃO 

DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. 

ABSOLVICÃO SEGUNDO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. 

DESCONHECIMENTO DA IDADE. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA DEFESA. 

1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria dos delitos 

praticados, e inexistindo qualquer excludente de ilicitude, a condenação é 

medida que se impõe. 2. Restando demonstrado que o recorrente e o 

menor agiram em unidade de desígnios na pratica delituosa, pois enquanto 

o inimputável efetivada a subtração o comparsa vigiava a porta do 

estabelecimento, tem-se por evidente a responsabilização pelos roubos 

concretizados, mesmo que a idéia inicial fosse a subtração de bens 

apenas da pessoa jurídica e não de clientes da Padaria. 3. Amera 

alegação do réu de que desconhecia a idade do menor envolvido na 

pratica de crime, não se presta ao reconhecimento do aventado erro de 

tipo, pois, para isso, necessária a prova cabal de tal assertiva, pois, 

segundo o entendimento majoritário, em tal hipótese, incumbe à defesa o 

ônus de demonstrar a tese suscitada. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF - APR: 20151010036278, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 04/02/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 124)”

2.2.1) DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO (§2º, INCS. I E II DO 

ARTIGO 157 DO CP).

Em relação à majorante do EMPREGO DE ARMA contida no tipo penal em 

que o réu PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA foi denunciado, a 

violência armada está comprovada nas declarações realizadas na 

audiência de instrução da testemunha CRISTIANO FERNANDO (POLICIAL 

MILITAR) e do próprio réu que disse que o comparsa Lucas estava com 

uma arma (08min e 55seg.) (fl. 376/380-CD/R).

Vale mencionar que no crime de roubo, ainda que somente o comparsa 

LUCAS estivesse armado, a majorante do emprego de arma comunica-se 

ao demais coautor, no caso PAULO ANDRÉ, eis que tal circunstância 

possui natureza objetiva.

E, por fim, quanto à majorante do CONCURSO DE PESSOAS, também, resta 

demonstrada, pois pelas provas carreadas nos autos, chegou a 

conclusão de que o referido crime de roubou foi realizada por 04 (quatro) 

pessoas no total, de forma organizada, com comunhão de vontades e 

união de desígnios.

Em face do exposto, tem-se comprovada a prática do crime de roubo 

majorado pelo acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA.

2.3) DO CRIME DE TORTURA (ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA 'A', PRIMEIRA 

PARTE, DA LEI 9.455/97).

A presente ação penal pública apura, também, o suposto crime de tortura, 

assim tipificado na Lei 9.455/1997:

“Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; [...]”

Depois de detida análise dos autos, entendo presentes a materialidade do 

crime de tortura, conceituado no artigo já colacionado, bem como a autoria.

A MATERIALIDADE resta demonstrada, primeiramente, pelo depoimento 

das testemunhas que participaram do flagrante e socorreram a vítima após 

a consumação do crime, pois de forma firme, coerente e unânime 

descreveram o estado deprimente em que encontraram a vítima, senhor 
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idoso de 74 (setenta e quatro) anos (fls. 21/24), após toda a ação 

criminosa, uma vez que o idoso estava AMORDAÇADO, COM OS PÉS E 

MÃOS AMARRADOS com fita crepe, COM UMA CORDA NO PESCOÇO, 

muito OFEGANTE e com OS DEDOS CORTADOS.

Situações essas que, somado a ameaça com arma de fogo, sem dúvida 

alguma comprovam a extrema violência física e mental sofridas pela vítima 

a qual ficou um bom tempo sob o poder dos criminosos que haviam 

invadido a sua casa, os quais com essas atitudes covardes visavam 

adquirir informações sobre a localização dos diamantes e informações 

para a senha para a abertura do cofre, caracterizando atos de tortura, 

senão vejamos:

“DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CRISTIANO FERNANDO (POLICIAL 

MILITAR): (...) na residência adentraram dois rapazes em posse de arma 

de fogo, cada um com uma arma de fogo, amordaçaram, amarram suas 

mãos e pés com fita crepe, e passou a ameaçar ele a todo momento para 

que ele abrisse o cofre, um deles pegou uma faca e começou a cortar um 

dedo do senhor macarrão, vindo a causar lesões e apos essas 

informações nos montamos um cerco na MT- 270 [...].”

“DEPOIMENTO DO INFORMANTE MARCELO BOTELHO DOS SANTOS: (...) 

quando abrirmos a porta lá meu pai estava com uma forca no pescoço, 

amordaçado, com o dedo cortado, estava bem ofegante, estava 

enforcando ele [...].”

O depoimento da vítima foi nesse mesmo sentido:

“DEPOIMENTO DA VÍTIMA EURYDES DOS SANTOS PEREIRA SOBRINHO: 

Me amarraram, me amordaçaram, tentaram cortar meu dedo aqui, queriam 

que eu abrisse o cofre, mas na hora eu fiquei nervoso e não consegui 

abrir o cofre, eles queriam que eu abrisse tudo, regaçaram tudo quanto é 

coisa lá...Eles pegaram uma corda amarram no meu pescoço começou a 

me enforcar e eu cai no chão como se eu tivessse desmaiada.... Eles 

falaram pra eu abrir se não eu ia cortar o dedo, ai eu falei pra cortar logo 

porque eu não lembrava, ai eles tentaram me cortar aqui, ainda tem o 

sinalzinho aqui, mas tentaram foi me enforcar.[...]”

Além disso, as mencionadas declarações foi corroboradas pelo Laudo de 

Lesão Corporal nº 1495.A.17 (fls. 235/241) em que o Médico Legista 

constata-se que a vítima EURYDES DOS SANTOS PEREIRA SOBRINHO 

sofreu escoriação nas regiões: “suprahioidiana, carotidiana esquerda, 

face posterior do 5º dedo da mão direita e equimose na região glútea 

esquerda”.

Por sua vez, a AUTORIA, indubitavelmente, recai, também, na pessoa do 

Acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA, pois apesar do réu não 

ter realizado diretamente as agressões físicas e psicológicas na vítima e 

ter dito em audiência que não concordou com prática da tortura, a sua 

autoria é, efetivamente, indiscutível, diante da teoria da imputação objetiva 

e do ordenamento jurídico penal (art. 29 do Código Penal) os quais 

estabelecem que agente que se associa a outrem para a prática de roubo, 

principalmente, como mentor intelectual (fundamentos nos tópicos 

anteriores), sabendo que o comparsa está com a intenção de agredir a 

vítima para buscar informações, assume o risco de ser responsabilizado 

pela autoria do crime de tortura, por ter o domínio funcional do fato, sendo 

irrelevante a circunstância de não ter sido ele o responsável pelas lesões, 

pois o resultado é previsível e, por isso, trata-se de circunstância objetiva 

que se comunica a todos os agentes da empreitada.

 Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIME Nº 1405740-8, DE JACAREZINHO - VARA 

CRIMINAL – [...] INSUBSISTÊNCIA RECURSAL - AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES FIRMES DO 

ADOLESCENTE PARTÍCIPE DO CRIME - AUTORIA INTELECTUAL DA RÉ 

SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA - 

RÉ QUE REALIZOU UMA CONDUTA CRIADORA DE UM RELEVANTE RISCO 

JURIDICAMENTE PROIBIDO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA NA EXECUÇÃO DO 

CRIME - ELEMENTAR ESSA ADERIDA PELA COAUTORA JULIANA, NÃO 

PODENDO, DOS RESULTADOS DO EMPREGO DA VIOLÊNCIA, SE 

DESVENCILHAR, HAJA VISTA CARACTERIZADO O DOLO EVENTUAL 

PELO RISCO QUE ASSUMIU - DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO - 

DIVISÃO DE TAREFAS - DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO - VIOLÊNCIA QUE 

CULMINOU NA MORTE DA VÍTIMA. MORTE QUE FOI UM DESDOBRAMENTO 

NATURAL DA CONDUTA DA APELANTE JULIANA, DECORRENTE DA 

ANUÊNCIA VIOLÊNCIA EMPREGADA DIANTE DO FATO DE ORDENAR QUE 

O CORRÉU COM 22 ANOS BATESSE EM PESSOA IDOSA COM 73 ANOS 

DE IDADE [...] (TJ-PR - APL: 14057408 PR 1405740-8 (Acórdão), Relator: 

RUY ALVES HENRIQUES FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2016, 5ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1815 08/06/2016)”

Por consequência, vislumbro que não merece prosperar a TESE 

INVOCADA PELA DEFESA TÉCNICA em sede de memoriais no sentido de 

que não restou demonstrado durante a instrução processual que tenha 

ocorrido o crime de tortura como desígnio autônomo, com a intenção 

voltada à finalidade diversa que não fosse o roubo.

Pois resto convicto que, no presente caso, o roubo e a tortura tratam de 

delitos autonômos, havendo, inclusive acentuada diferença entre eles já 

que o crime de tortura, para sua configuração, exige a presença do dolo 

específico, de obter informação sobre a localização dos diamantes e 

informações sobre a senha para abertura do cofre, enquadrando-se a 

hipótese no caso em testilha, na medida em que a violência física e a 

grave ameaça foram empregadas para essa finalidade, pois não queriam 

subtrair qualquer bem, mas queriam saber onde se encontrava a 

importância as referidas pedras preciosas.

 Já o roubo, por sua vez, se trata de mero atentado contra o patrimônio do 

indivíduo, mesmo que para este haja violência ou grave ameaça, estas não 

necessariamente configuram agressões exageradas, cometidas 

deliberadamente com a finalidade de obter confissão ou declaração sobre 

valor determinado ou bens, ofendendo a dignidade da pessoa humana.

Cabe ainda esclarecer, que o roubo ocorreu apenas após esgotada a 

tortura.

Inclusive esse é o posicionamento da Jurisprudência recente:

“APELAÇÃO. CRIME DE TORTURA E CRIME DE ROUBO EM CONCURSO 

MATERIAL. 1. Materialidade do crime de tortura comprovada pelo auto de 

exame de corpo de delito e por levantamento fotográfico e, a do crime de 

roubo, pelos autos de apreensão, de exame de funcionalidade de arma de 

fogo e de reconhecimento de objetos. 2. Autoria delitiva de ambos os 

delitos demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima durante a 

persecução penal, somados aos depoimentos dos policiais civis que 

abordaram os réus pouco tempo depois do ofendido haver comunicado a 

autoridade policial. Réus que foram visualizados, durante a perseguição, 

dispensando objetos que os incriminavam. Acusados reconhecidos pela 

vítima sem sombra de dúvida. Elementos de prova que levam à conclusão, 

induvidosa, no sentido de que os acusados cometeram crime de tortura e 

de roubo ao causar à vítima sofrimento físico e mental com o objetivo de 

obter informação sobre a existência de dinheiro, desferindo facadas no 

rosto, chutes, pontapés e cortes nos dedos da mão, por meio de incisões 

lentas, bem como o de dela subtrair, em um segundo momento, um 

automóvel, duas facas e um revólver, mediante violência, ateando fogo em 

sua cabeça. Não reconhecido o conatus quanto ao crime de roubo. 

Inexistência de coação moral irresistível. 3.... Crimes praticados por 

condutas autônomas, inexistindo conflito aparente de lei penais a ser 

solvido pelo princípio da consunção, tampouco se mostrando possível o 

reconhecimento do concurso formal. 4. Aplicação da pena. Basilar do 

crime de tortura estabelecida em quantum superior ao da pena mínima em 

razão das circunstâncias e consequências do crime, e basilar do crime de 

roubo também estabelecida em quantum superior ao da pena mínima em 

razão das circunstâncias do crime, tornadas provisórias. Pena provisória 

do crime de tortura aumentada em razão da vítima possuir sessenta anos 

à época do fato (circunstância comprovada pelo registro no inquérito 

policial e por informação prestada pelo próprio ofendido em seu 

depoimento), e pena do crime de roubo aumentada em 3/8 mediante 

fundamentação concreta que atende à rigidez da Súmula n. 443 do STJ 

(concurso de três agentes e emprego de duas armas de fogo). 

Estabelecido o regime inicial fechado. Pena de multa cumulativa mantida no 

quantum estabelecida, inexistindo previsão legal à pretendida isenção. 

APELOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - ACR: 70073742157 RS, 

Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 30/08/2017, 

Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/09/2017)”

Assim, comprovada a materialidade e autoria do crime, imperiosa se 

mostra a condenação do réu, nas lindes do art. 1º, II, a, da Lei 9.455/97.

4) DECIDO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/11, para isso:

4.1) ABSOLVO o acusado ELI ALEXANDRE DE OLIVEIRA, vulgo 'Piolho', 

brasileiro, amasiado, nascido aos 09.05.1975, em Coxim-MS, filho de Eleni 

Alexandre de Oliveira e Joel Marcolino de Oliveira de todos os delitos 

imputados a ele na denúncia, com fulcro no art. 386, IV, do CPP.

4.2) CONDENO PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA, brasileiro, 

solteiro, nascido aos 15.01.1999, em Rondonópolis-MT, filho de Anízio 

Francisco Mangabeira e Alaíde Miranda Mangabeira, portador do RG nº 
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2507477-6 SSP/MT, CPF nº 054.197.221-94, residente e domiciliado na 

Rua Maria Tereza, nº 202, Bloco 1, Residencial Acácias, Rondonópolis-MT, 

atualmente recolhido na cadeia pública de Rondonópolis-MT, como incurso 

nas penas do artigo 157, com as causas de aumento da pena previstas no 

§2º, incisos I e II do Código Penal (roubo majorado) e artigo 1º, inciso I, 

alínea 'a', primeira parte, da Lei 9.455/97, nos moldes dos artigos 29 e 69 

do referido diploma repressor (tortura).

4.3) ABSOLVO o acusado PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA, 

brasileiro, solteiro, nascido aos 15.01.1999, em Rondonópolis-MT, filho de 

Anízio Francisco Mangabeira e Alaíde Miranda Mangabeira, portador do 

RG nº 2507477-6 SSP/MT, CPF nº 054.197.221-94, residente e domiciliado 

na Rua Maria Tereza, nº 202, Bloco 1, Residencial Acácias, 

Rondonópolis-MT, atualmente recolhido na cadeia pública de 

Rondonópolis-MTdo delito imputado na denúncia, previsto nos artigos 180, 

311 e 330 do Código Penal e no artigo 15 da lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

5) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA:

5.1) DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2º, incisos I e II do 

Código Penal):

Primeira fase – pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é 

desfavorável, pelo fato de ter sido o mentor intelectual do crime, sendo 

que na ausência da sua ação criminosa, provavelmente, o crime não teria 

acontecido, portanto, agiu com dolo maior que os demais integrantes do 

grupo criminoso. O acusado não possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, 

pois não foi condenado com trânsito em julgado por nenhum crime doloso, 

conforme certidão de fl. 13. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do 

acusado são, também, desfavoráveis pois é possível presumir que o 

comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui alta 

reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole e 

agressiva, considerando que liderou um grupo criminoso de alta 

periculosidade a praticar um roubo, causando terro e barbárie nesta 

pequena cidade. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime fogem da realidade, visto 

que o roubo majorado foi praticado por abuso de confiança, uma vez que 

o réu aproveitou o tempo que trabalhou para a vítima no garimpo e do 

acesso que tinha na residência e escritório da mesma, para colher 

informações no intuito planejar e praticar o referido crime, além disso, 

consta-se nos autos que na fuga o bando criminoso dirigiu o automóvel em 

alta velocidade pela Rodovia MT-270, colocando a vida dos transeuntes 

em perigo. Os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam, pois que não se pode 

considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não 

causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para 

a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 

(trezentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, RECONHEÇO a 

circunstância ATENUANTE da menoridade relativa, pelo fato do réu ter 

menor de 21 (vinte e um), na data do fato (art. 65, inciso I, do Código 

Penal).

RECONHEÇO, também, a circunstância AGRAVANTE pelo fato do crime ter 

sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, visto que a vítima tinha 

74 (setenta e quatro) anos na época da do crime (fls. 21/24 – Boletim de 

Ocorrência nº 2017.202453).

NÃO RECONHEÇO a circunstância atenuante da confissão da autoria do 

crime perante esta autoridade judicial (art. 65, inciso III, alínea “d”), pois 

conforme já exposto nos fundamentos desta sentença, embora muitas das 

declarações realizadas pelo réu em Juízo demonstraram a sua 

participação no crime, inclusive, como mentor intelectual, contudo ele NÃO 

CONFESSOU ESPONTANEAMENTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, pelo 

contrário, afirmou de forma expressa “que não sabia que os criminosos 

estavam armados e nem que eles iriam roubar a vítima” (7 min. e 28 seg.).

Nesse sentido, a pena não será alterada nesta fase da dosimetria, devido 

a ocorrência do INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO entre as circunstâncias 

agravante e atenuante aqui reconhecidas, visto que possuem a mesma 

preponderância de valores nos termos do art. 67 do Código Penal.

Assim, a PENA PROVISÓRIA continua em 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o AUMENTO 

referente ao §2º, I e II do artigo 157, do Código Penal.

Em relação ao aumento, fixo na percentagem de 2/5 (dois quintos), pois no 

caso concreto a ARMA DE FOGO foi utilizada pelo grupo criminoso tanto 

como instrumento de violência, o qual colocou a vida da vítima em risco, 

como instrumento da tentativa de fuga, uma vez que realizaram disparos 

contra a viatura da guarnição policial que lhe perseguia logo atrás (art. 

157, §2º, I, do Código Penal) e em relação ao CONCURSO DE PESSOAS 

consta-se que o condenado agiu na companhia de um número excessivo 

de comparsas, sendo 04 (quatro) o total do bando criminoso, no intuito de 

possibilitar maior efetividade da infração penal (art. 157, §2º, II, do Código 

Penal).

Desta feita, fixo a PENA DEFINITIVA do réu pela prática de roubo majorado, 

para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

 5.2) DO CRIME DE TORTURA (artigo 1º, inciso I, alínea 'a', primeira parte, 

da Lei 9.455/97)

Primeira fase – pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE a conduta do Acusado é 

desfavorável, pelo fato de ter sido o mentor intelectual de toda ação 

criminosa que resultou na tortura física e psicológica da vítima, sendo que 

na ausência da sua atuação delitiva, provavelmente, o crime não teria 

acontecido, portanto, agiu com dolo maior que os demais integrantes do 

grupo criminoso. O acusado não possui maus ANTECEDENTES CRIMINAIS, 

pois não foi condenado com trânsito em julgado por nenhum crime doloso, 

conforme certidão de fl. 13. A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do 

acusado são, também, desfavoráveis pois é possível presumir que o 

comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui alta 

reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole e 

agressiva, considerando que liderou um grupo criminoso de alta 

periculosidade a praticar um roubo, causando terro e barbárie nesta 

pequena cidade. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime fogem da realidade, visto 

que o crime de tortura foi praticado com a utilização de arma de fogo, 

instrumento que inegavelmente aumentou o risco de morte da vítima. Os 

MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam, pois a busca de informações através 

da violência extrema integra os elementos do próprio tipo. Não foi 

acostado nos autos nenhuma documentação informando alguma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE, principalmente, em relação a saúde da vítima, 

após ato de tortura. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, 

devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Segunda fase – pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, RECONHEÇO a 

circunstância ATENUANTE da menoridade relativa, pelo fato do réu ter 

menor de 21 (vinte e um), na data do fato (art. 65, inciso I, do Código 

Penal).

NÃO RECONHEÇO a circunstância atenuante da confissão da autoria do 

crime perante esta autoridade judicial (art. 65, inciso III, alínea “d”), pois 

conforme já exposto nos fundamentos desta sentença, embora muitas das 

declarações realizadas pelo réu em Juízo demonstraram a sua 

participação no crime, inclusive, como mentor intelectual, contudo ele NÃO 

CONFESSOU ESPONTANEAMENTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, pelo 

contrário, afirmou de forma expressa que não participou da tortura porque 

não estava dentro da casa e não teve a intenção de machucar a vítima, 

alias nem sabia que os comparsas iriam agir com violência (13 min. e 40 

seg.).

Nesse sentido, a PENA PROVISÓRIA deve passar para 03 (três) anos de 

reclusão.

Terceira fase – pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o AUMENTO 

referente ao §4º, inciso II do artigo 1º da Lei 9.455/97, fato do crime ter 

sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, visto que a vítima tinha 

74 (setenta e quatro) anos na época da do crime (fls. 21/24 – Boletim de 
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Ocorrência nº 2017.202453).

Em relação ao aumento, fixo na percentagem de 1/3 (um terço), pois em 

análise do caso concreto, conta-se que a idade da vítima na época dos 

fatos, conforme já expresso, era muito superior a 60 (sessenta) anos, 

além disso, a vítima possuía doenças por conta da idade avançada e o 

réu, mesmo tendo certo conhecimento dessa circunstância, não poupou 

violência contra a vítima, ferindo a dignidade da pessoa idosa, tão 

combatida pelo Estatuto do Idoso.

 Desta feita, fixo a PENA DEFINITIVA do réu pela prática do CRIME DE 

TORTURA em 04 (quatro) anos de reclusão.

6) DO CONCURSO MATERIAL:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao Acusado foram praticados 

na forma de concurso material, CONDENO o Acusado PAULO ANDRÉ 

MIRANDA MANGABEIRA, às penas privativas de liberdade no TOTAL de 

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO e 300 (trezentos) 

DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

7) DA DETRAÇÃO DA PENA e REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado encontra-se preso 

preventivamente desde o dia 18 de junho de 2017 (Auto de Prisão em 

Flagrante – fl. 19) até a data de hoje, 11 de maio de 2018, totalizando o 

tempo que está preso em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias 

reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 10 (dez) anos, 09 

(nove) meses e 06 (seis) dias de RECLUSÃO e 300 (trezentos) 

DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

 Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o 

FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que a 

aplicação da pena privativa de liberdade foi superior a quatro anos (art. 

44, I, do CP).

A suspensão condicional da pena também não pode ser agraciada ao 

Acusado, visto que a pena privativa de liberdade é superior a 02 (dois) 

anos (art. 77, caput, do CP).

 8) DO PEDIDO DO RÉU PAULO ANDRÉ EM APELAR EM LIBERDADE

NÃO CONCEDO AO ACUSADO PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA o 

direito de apelar em liberdade.

 Pois resta totalmente existente, o periculum libertatis o qual é previsto pelo 

art. 312 do CPP nas causas que ensejam a decretação da medida 

extrema, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, 

por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da 

lei penal ...”.

Nesse sentido, resto convicto que o cárcere do réu, ainda, é necessário 

para a garantia da ORDEM PÚBLICA, em vista, do MODUS OPERANDI 

(GRAVIDADE DOS FATOS) com que o crime aconteceu, pois, a priori, o 

condenado foi o mentor intelectual, de um roubo armado que aconteceu 

em plena a luz do dia, de forma organizada e premeditada, somado a 

prática de diversos atos de tortura psicológica e física em prejuízo da 

vítima idosa de 74 (setenta e quatro) anos, além disso, durante a 

perseguição policial, atiraram com arma de fogo contra as autoridades 

policiais.

Dessa forma, percebe-se, a tamanha PERICULOSIDADE do condenado.

Sob este prisma, a liberdade do condenado, representa sem dúvidas fator 

de desestabilização social da população dessa pequena cidade, pois 

diante de um crime bárbaro como esse, as pessoas temem pelos seus 

patrimônios e, principalmente, pelas suas vidas, inclusive devido a enorme 

repercussão que esses fatos criminosos obteve, colocando pavor na 

população que a pouco tempo não escutava falar de crimes desse tipo.

Ainda como fundamento do “pericumlum libertatis”, a prisão preventiva tem 

fundamento como garantia da APLICAÇÃO DA LEI PENAL, por ter o 

condenado, juntamente, com os seus comparsas, posteriormente a prática 

dos crimes, ter tentado foragir para local desconhecido e/ou não sabido, 

não conseguindo graças a ação efetiva da perseguição policial. Desse 

modo, HÁ ENORME POSSIBILIDADE DO CONDENADO UMA VEZ SOLTO, 

EMPREENDER FUGA, COM O INTUITO DE BURLAR A SANÇÃO PENAL 

IMPOSTA NESSA SENTENÇA.

Portanto, as circunstâncias do fato em si, a pena e o REGIME PRISIONAL 

INICIAL FECHADO a que o condenado será submetido são suficientes para 

NEGAR O PEDIDO DO RÉU DE APELAR EM LIBERDADE.

EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA em desfavor 

do réu PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA.

9) DOS DISPOSITIVOS FINAIS:

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

qualquer demonstração e pedido de condenação para a quitação dos 

prejuízos sofridos pelo ofendido.

CONDENO o réu PAULO ANDRÉ MIRANDA MANGABEIRA em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

CONCEDO ao réu absolvido ELI ALEXANDRE DE OLIVEIRA a liberdade 

imediata, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de 

Processo Penal nos presentes autos e devido a sua absolvição total na 

presente ação penal. Assim, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE 

SOLTURA em benefício de ELI ALEXANDRE DE OLIVEIRA devendo o réu 

ser posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVERE 

PRESO.

 Os réus deverão ser intimados pessoalmente da sentença, nos termos do 

art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet e os advogados dos réus.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa e a 

pecuniária aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda 

Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 11/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47854 Nr: 1016-05.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Leite Fontoura, Rafael Pedro Eberhardt 

Forte, Gabriel Vasconcelos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:20982/0, Defensor Público da Comarca de Guiratinga MT - 

OAB:, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 1016-05.2017.811.0036

Código: 47854

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos novamente à Defensoria Pública, para 

apresentar memoriais finais no prazo lega.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47974 Nr: 1067-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casusa da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Assis Claudio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B
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 Autos n° 1067-16.2017.811.0036 (47974)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1004089.2017.8.11.0000, em que figura como agravante CASUSA DA 

SILVA MACHADO. Decisão essa que deu provimento ao recurso para 

possibilitar a realização de audiência de justificação prévia. (Ref. 33).

2) DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 05/09/2018, às 

16:00 hrs (MT).

3) INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento.

 4) INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, 

via DJE. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do CPC ou comprometerem 

em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 391-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Clévia Santos Sales, Vanderlei Bazílio de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado acerca da designação da 

praça para as datas seguintes: Primeira praça. Dia 12 de junho de 2018, 

apartir das 13:00horas e Segunda praça. Para o dia 26 de junho de 2018 

apartir das 13:00horas, tudo na forma da designação de fls, 122/122v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 391-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Clévia Santos Sales, Vanderlei Bazílio de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

diligência na forma da certidão de fls, 124v, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 1158-72.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por notória ausência do preenchimento dos requisitos 

necessários expostos no Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido 

liminar formulado pela autora.1) Considerando que pelos documentos 

juntados a parte autora conseguiu comprovar a sua insuficiência 

financeira, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça, exposto na petição 

inicial.2) Dando prosseguimento ao feito, por este Juízo vislumbrar a 

possibilidade da realização de acordo entre as partes no presente feito, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato.3) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO caso AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da audiência de conciliação, apresente a contestação, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial 

e, também, INTIME-SE a parte autora para que posteriormente ofereça a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.4) DETERMINO 

com urgência a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL da relação familiar 

entre o REQUERIDO e os seus filhos, para averiguar as denúncias de 

abandono e maus tratos dos infantes noticiados pela parte autora, de 

modo que o Setor Multiprofissional envie a este Juízo o devido 

Relatório/Laudo Psicossocial, no prazo de 15 (quinze) dias.5) 

Posteriormente, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.6) Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 12/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31191 Nr: 1035-84.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos nº 1035-84.2012.811.0036

Código: 31191

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Indefiro o pedido do executado de fls.69, no qual requer a expedição de 

ofícios ao DETRAN.

Primeiramente porque, conforme orientação da Corregedoria Geral de 

Justiça, as restrições e/ou levantamento devem ser realizados via Sistema 

RENAJUD e não por ofício.

Ademais, este juízo em consulta ao sistema RENAJUD constatou que já 

foram devidamente levantada as restrições na data de 05/04/2018. 

Conforme extrato anexo.

 Outrossim, o extrato juntado pelo executado, não comprova que o 

impedimento é oriundo de alguma restrição pendente realizada pelo juízo 

da Comarca de Guiratinga nos autos deste processo.

Portanto, caso ainda persista algum impedimento em relação aos veículos, 

o nobre causídico deverá requerer diretamente ao DETRAN pela via 

administrativa informações da origem do impedimento.

Caso a resposta do DETRAN seja conclusiva de que o impedimento dos 

veículos sejam oriundos de algum bloqueio e/ou restrição dos autos deste 

processo, informar com URGÊNCIA este juízo para tomar as providências 

cabíveis.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14 de Maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2021 Nr: 195-31.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & BORGES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos n° 195-31.1999.811.0036
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 Código: 2021

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 104, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11905 Nr: 893-56.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo & Rosan Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 893-56.2007.811.0036

 Código: 11905

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 56/57, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30327 Nr: 168-91.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 168-91.2012.811.0036

 Código: 30327

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 45, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12406 Nr: 1270-27.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Vilela, Carlota Franco Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652, Marli Terezinha Mello Oliveira - OAB:5134/MT, Thiago 

Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:OAB/MT.3.876

 Autos n° 1270-27.2007.811.0036

 Código: 12406

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 240, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14864 Nr: 928-45.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tramifil Comércio e Representações Ltda., 

Valdivino Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 928-45.2009.811.0036

 Código: 14864

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 85, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2908 Nr: 292-94.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiyoshi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT 14.258-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:17486-MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 292-94.2000.811.0036

 Código: 2908

Execução de Título Extrajudicial
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Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 169, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17599 Nr: 1029-14.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Karinny Tavares Vieira, Dayane Cristina dos Santos 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José Vieira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1029-14.2011.811.0036

 Código: 17599

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 54, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, ABRA-SE vista dos autos a DEFENSORIA PÚBLICA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32849 Nr: 3-73.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice da Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Autos n° 3-73.2014.811.0036

 Código: 32849

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

152/162), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30891 Nr: 735-25.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Gonçalves-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Bolonha Gonsalves 

- OAB:187817/SP

 Autos n° 735-25.2012.811.0036

 Código: 30891

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

258/261), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8432 Nr: 1041-38.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcílio Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:, Procurador Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n°1041-38.2005.811.0036

 Código: 8432

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

108/114), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte apelada já apresentou suas contrarrazões 

(fls. 118/122).

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32917 Nr: 64-31.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Athely de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce de Moura - Procuradora 

do Estado de Mato Grosso - OAB:, Procurador Geral do Estado de 
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Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 64-31.2014.811.0036

 Código: 32917

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

80/89), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os arts. 

1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46647 Nr: 385-61.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Ramos de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo art. 290 do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

11 de Maio de 2018.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 2421-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Felipe Rosa da Silveira, Jaimisson Vitor 

da Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o defensor dos réus para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que também poderão juntar 

documentos e requerer diligência.

Guiratinga - MT, 14 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33969 Nr: 837-76.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPdM, RPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 937-76.2014.811.0036

 Código: 33969

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que o pedido de fl. 58, perdeu seu 

objeto devido o lapso temporal.

 1) Dessa forma, ABRA-SE vista dos autos a DEFENSORIA PÚBLICA para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30845 Nr: 689-36.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Nunes Romero - 

OAB:OAB/SP 168.016, Fabiana Severino da Silva - OAB:12747, Flávia 

Rosa Nicanor de Souza - OAB:13.889, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly Dias 

Massoni - OAB:15458, Rafael Souza Nunes - OAB:14676/MT, Sidnei 

Ferraria - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 689-36.2012.811.0036

Código: 30845

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista que houve sentença nos presentes autos e as partes 

foram devidamente intimadas e até o presente momento não 

manifestou-se.

 DETERMINO que se CUMPRA na íntegra a sentença de fls. 145, 

arquivando-se os autos.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cripscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral V. da Cunha 

Martins - OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, 

Juliana Mascarenhas de Araújo - OAB:, Marcelo Junqueira Inglez 

de Souza - OAB:182.514-SP, Tatiana Tibearaio Luz - OAB:196.959-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico que, conforme cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor de matéria para imprensa via DJE para 

intimação das partes através de seus advogados, acerca da alteração da 

data para início da perícia e instalações dos trabalhos, sendo designado 

por esse juízo o dia 26/04/2018, a partir das 15:00 horas (horário do Mato 

Grosso), a ser realizado no Laboratório Pró-Sementes – Localizado na Av. 

Lions Internacional, 432, CEP: 78-740-162, Vila Aurora III, cidade: 

Rondonópolis, MT. Guiratinga - MT, 22 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39074 Nr: 1440-18.2015.811.0036

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Domingos Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito.

Guiratinga - MT, 6 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53698 Nr: 3527-73.2017.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur de Matos Freitas Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15088

 atos delituosos. Por fim, o denunciado reside nesta comarca, se 

destinando a comarca de Rondonópolis/MT com o fim perpetrar o crime de 

tráfico de drogas, muito embora não conste a quantidade do material 

apreendido, conforme confessado pelo réu em seu interrogatório, pagou a 

importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pela sua 

aquisição, razão pela qual, subentende-se que seja uma quantidade 

considerável de entorpecente. Ademais, a decisão anterior que decretou a 

prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos 

elementos constantes dos autos. E o réu limita-se na mesma afirmação, 

não trazendo qualquer fato novo que possa modificar o fundamento e 

tampouco a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em 

preventiva, e nesta medida, não lograram alterar o convencimento deste 

Juízo.Dessa forma, é indispensável, como medida processual, a 

manutenção da segregação cautelar do réu, pois resta presente os 

requisitos da prisão preventiva.Razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo acusado ARTHUR 

DE MATOS FREITAS FIGUEIREDO.Decido.Por todo o exposto e pelo 

parecer do Parquet:INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulado pelo acusado ARTHUR DE MATOS FREITAS 

FIGUEIREDO, devidamente qualificado nestes autos, devendo permanecer 

na modalidade de prisão em que se encontra.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa Pública.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.Guiratinga/MT, 08 de Janeiro de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cripscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral V. da Cunha 

Martins - OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, 

Juliana Mascarenhas de Araújo - OAB:, Marcelo Junqueira Inglez 

de Souza - OAB:182.514-SP, Tatiana Tibearaio Luz - OAB:196.959-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Considerando a juntada das informações do perito nomeado, que 

designou data e local para inicio dos trabalhos cujo conteúdo encontra-se 

juntado na ref. 54. Intimo as partes através de seus advogados acerca do 

inteiro teor das informações juntadas na ref. 54, do Perito, bem como das 

solicitações requeridas para realização dos ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41184 Nr: 448-23.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Rodrigues Rezende de Barros Athely

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Processo n.º 448-23.2016.811.0036

Código: 41184

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumaria do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/06/2018, às 

14h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, SIDNEY RODRIGUES REZENDE DE BARROS 

ATHELY, para que compareça à audiência ora designada;

 DEFIRO o pedido feito pelo causídico do réu, para que no prazo de 

15(quinze) dias acoste aos autos a procuração.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 08 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-95.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAILTON FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para audiência conciliatória designada para o dia 

26/06/2018, às 13:20 horas.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 08/2018-DF - TORNA PÚBLICO o Gabarito Oficial e Relação de 

Candidatos Aprovados no Teste Seletivo para Conciliador, realizado no dia 

22 de abril de 2018, nas dependências da Escola Municipal Educandário 

Nossa Senhora Aparecida, conforme pontuação obtida.

* O Edital n° 08/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 1648-79.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ÂNGELO LUCIANO DAL'APRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 19 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15H30MIN, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte pericianda deverá comparecer a 

referida perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se 

fizerem necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81230 Nr: 9-89.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 13 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15h30min, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 7-22.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENDERSON VERONEZI CEBRIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 13 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15h30min, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte pericianda deverá comparecer a 

referida perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se 

fizerem necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 903-02.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUCAS KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 12 DE JUNHO DE 2018, às 

16h00min, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78913 Nr: 636-30.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n.º 41/2016, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, via DJE, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 12 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15h30min, a ser realizada pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer 

M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte autora deverá comparecer a referida 

perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se fizerem 

necessários. Para constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47948 Nr: 75-45.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ALVES BORMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 75-45.2012.811.0096 (Código 47948)

Requerente: Vilma Alves Bormann

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores (fls. 124) e, considerando que o 

advogado da requerente possui poderes para receber e dar quitação, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado, transferindo a 

quantia para a conta corrente indicada na manifestação de fls. 128, de 

titularidade do causídico.

Cumprido, remetam-se conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70306 Nr: 567-37.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Autos n° 567-37.2012.811.0096 (Código 70306)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Izaias Nunes Ribeiro

Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o douto advogado Dr. Cilso Pereira dos Santos, a 
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fim de que represente o réu Izaias Nunes Ribeiro durante o remanescente 

tramite processual.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente a R$ 8.800,05 (oito mil e oitocentos reais e cinco centavos), 

em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70200 Nr: 461-75.2012.811.0096

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues dos Santos, Nilza de Souza Santos, 

OSMAR DE SOUZA SANTOS, Valdemar de Souza Santos, Milton de Souza 

de Souza Santos, Ilton Souza Santos, ADILSON DE SOUZA SANTOS, 

ROSELI DE SOUZA SANTOS, HELIO DE SOUZA SANTOS, NEIDE SOUZA 

SANTOS, Nilza de Souza Santos, Neuza de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues dos Santos, Jovina de 

Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Autos n. 461-75.2012.811.0096 (Código n. 70200)

Inventariante: José Rodrigues dos Santos e outros

Inventariado: Francisco Rodrigues dos Santos

Vistos.

Trata-se de ação de inventário promovido por José Rodrigues dos Santos 

e outros e tem como inventariado Francisco Rodrigues dos Santos e 

Jovina de Souza Santos.

Entre um ato e outro, o requerente compareceu aos autos pugnando pela 

extinção da ação, em razão de não conseguir angariar toda a 

documentação necessária para a instrução do presente feito (fls. 68).

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação de inventário, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso II do Código de 

Processo Civil/2015.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade do valor, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Itaúba-MT, 10 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43966 Nr: 847-81.2007.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDAA, MDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia F. Boff - OAB:OAB/MT 

11.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/547 (Código nº: 43966)Exequente: Maricreuza Duarte de 

OliveiraExecutado: Waldemar AlvesVistos etc.Trata-se de execução de 

prestação de alimentos ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso como assistida do menor LEONARDO DUARTE DE AGUIAR 

ALVES, representado pela sua genitora Maricreuza Duarte de Aguiar em 

face de Waldermar Alves.À fls. 67/verso, a genitora do infante foi intimada 

pessoalmente para no prazo de 05 (cinco) dias dar andamento ao feito, 

deixando, porém, transcorrer o prazo in albis.Os autos vieram conclusos.É 

o relatório. DECIDO.O presente caso é de extinção do feito, tendo em vista 

a inércia da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o 

abandono da causa, conforme legislação processual civil.Devidamente 

intimada para apresentar dar andamento ao feito (fls. 67/verso), a parte 

exequente não atendeu o comando judicial, deixando de se manifestar nos 

autos (...) . Diante da norma contida no art. 267, § 1º, do CPC, somente se 

extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e 

diligências que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar 

andamento ao feito. Destarte, em sendo hipótese de incidência do inciso III 

do art. 267 do CPC/73, e não observado o comando do § 1º deste mesmo 

dispositivo legal, o acolhimento da tese trazida em sede recursal pela 

apelante é medida que se impõe, devendo ser anulada a sentença 

recorrida. (Ap 118838/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

27/10/2016).Ex positis, JULGO EXINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios, uma vez que a ação foi proposta pelo Ministério Público, na 

condição de substituto processual.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Itaúba/MT, 10 de maio de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46909 Nr: 657-16.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMVB, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 657-16.2010.811.0096 (Código: 46909)

Exequente: Sueli Vivian dos Santos

Executado: Dejair Barboza

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Jhenifer Maria 

Vivian Barboza, representada por Sueli Vivian dos Santos e Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Dejair Barboza, todos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do processo a parte exequente compareceu nos autos 

informando que o executado cumpriu integralmente o débito em atraso, 

bem como que está cumprindo mensalmente com o valor dos alimentos 

(fls. 38).

Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente execução de alimentos, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso II, e 925 do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Tendo em vista a atuação de defensor dativo neste feito, FIXO os 

honorários advocatícios em 02 (dois) URHS, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor da defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaúba/MT, 10 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47431 Nr: 403-09.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMVB, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 403-09.2011.811.0096 (Código: 47431)

Exequente: Sueli Vivian dos Santos

Executado: Dejair Barboza

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Jhenifer Maria 

Vivian Barboza, representada por Sueli Vivian dos Santos e Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Dejair Barboza, todos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do processo a parte exequente compareceu nos autos 

informando que o executado cumpriu integralmente o acordo celebrado 

(fls. 104).

Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente execução de alimentos, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso II, e 925 do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Tendo em vista a atuação de defensor dativo neste feito, FIXO os 

honorários advocatícios em 02 (dois) URHS, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor da defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaúba/MT, 10 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47166 Nr: 139-89.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSÉ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ricardo Cavina - 

OAB:9576-A/MT, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 (...) JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado LAURO JOSÉ DE SOUSA, nas infrações do delito 

de violação de direito autoral, capitulado no artigo 184, § 2º, do Código 

Penal, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância 

aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição 

Federal.IV – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o delito de 

violação de direito autoral é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e 

multa.1ª Fase – Pena Base:Analisando as diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à 

espécie, nada tendo a se valorar. Não revela possuir antecedentes 

criminais, vistos que são imaculados. Não constam nos autos elementos e 

provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do 

agente. As circunstâncias são próprias do crime. Os motivos são próprios 

do crime; As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao 

comportamento da vítima, essa são inexistente.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.2ª Fase – Atenuantes e 

Agravantes:Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes a 

serem observadas.3ª Fase – Causas de Diminuição ou Aumento:Não há 

causas de diminuição ou aumento a serem observadas.Assim, fica o 

acusado condenado definitivamente a pena de 02 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa.Ausentes maiores informações acerca da condição 

econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do 

salário-mínimo, na forma do artigo 60 do Código Penal.DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENANos termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea ‘c’ e 

§ 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44543 Nr: 170-17.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando 

as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba/MT, 10 de 

maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71158 Nr: 442-35.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº 442-35.2013.811.0096 (Código 71158)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Roque Alves dos Santos

Vistos.

I. Considerando o teor da certidão de fls. 155, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o 

douto advogado Dr. DENER FELIPE FELIZARDO SILVA, a fim de que 

represente o réu Roque Alves dos Santos durante o tramite processual.

 II. Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para informar endereço atualizado das testemunhas Willian 

Osmar Alves dos Santos e Evanderson Alves dos Santos arroladas às 

fls. 75, no prazo legal.

III. Aportando aos autos novo endereço, defiro, desde já, a expedição de 

precatória para as suas oitivas, contudo, caso se faça necessário, 

conclusos para designação de audiência.

IV. No entanto, se o nobre causídico manifestar desinteresse quanto a 

oitiva das testemunhas, HOMOLOGO desde já, a desistência dessas, para 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos, declarando assim encerrada a 

instrução processual.

IV.I. Dê-se vista dos autos as partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71219 Nr: 502-08.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº 502-08.2013.811.0096 (Código 71219)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Roque Alves dos Santos

Vistos.

I. Considerando o teor da certidão de fls. 159, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o 

douto advogado Dr. DENER FELIPE FELIZARDO SILVA, a fim de que 

represente o réu Roque Alves dos Santos durante o tramite processual.

 II. Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para informar endereço atualizado das testemunhas Willian 

Osmar Alves dos Santos, Evanderson Alves dos Santos, Laercio Monteiro 

e Daniel Cassenote arroladas às fls. 103, no prazo legal.

III. Aportando aos autos novo endereço, defiro, desde já, a expedição de 

precatória para as suas oitivas, contudo, caso se faça necessário, 

conclusos para designação de audiência.

IV. No entanto, se o nobre causídico manifestar desinteresse quanto a 

oitiva das testemunhas, HOMOLOGO desde já, a desistência dessas, para 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos, declarando assim encerrada a 

instrução processual.

IV.I. Dê-se vista dos autos as partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48111 Nr: 237-40.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOAH SOUSA TEODORO GRIMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 237-40.2012.811.0096

Código: 48111

Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Ivo Trevisol, em 

desfavor de Eloah Sousa Teodoro Grimas.

À fl. 57, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado a 

intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimado (fls. 69), o requerendo deixou transcorrer o prazo sem 

comprovar o referido pagamento.

É o breve relato. DECIDO.

Desse modo, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição da ação, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, VI, do mesmo diploma.

Sem honorários, pois não houve citação.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70388 Nr: 650-53.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Garmatz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 III – DISPOSITIVOAnte ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado AIRTON DA SILVA MATOS, nas infrações do delito 

de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.IV – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o 

delito de embriaguez ao volante é de detenção de 6 (seis) a 3 (três) anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.1ª Fase – Pena Base:Analisando as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu possui 

maus antecedentes (Processo nº 6121-85.2001.811.0015 – Código nº 

25107 – oriundo da comarca de Sinop). Não constam nos autos elementos 

e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social 

do agente. As circunstâncias são próprias do crime. Os motivos são 

próprios do crime; As consequências são próprias do tipo. No que se 

refere ao comportamento da vítima, essa é inexistente.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 09 

(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, 

cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código 

Penal.2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:Não incidem atenuantes e 

agravantes.3ª Fase – Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas 

de diminuição ou aumento a serem observadas.Assim, fica o acusado 

condenado definitivamente a pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) 

dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, bem como a suspensão (se 

atualmente possuir) ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72547 Nr: 377-06.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ANTÔNIO BOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 Autos n° 377-06.2014.811.0096 (Código 72547)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Adilson Antonio Bocca

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 78, INTIME-SE pessoalmente o acusado 

para que, constitua novo patrono nos autos, ou informe a impossibilidade 

de constituir, caso em que será nomeado defensor dativo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Outrossim, DETERMINO a Secretaria de Vara para que solicite informações 

a respeito da missiva de fls.77.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72711 Nr: 486-20.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO MOROCKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALBERTO BARBOSA 

DA SILVA - OAB:13514, Jucynil Ribeiro Pereira - OAB:4107

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

ISIDORO MOROCKOSKI, nas infrações do delito de embriaguez ao volante, 

capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, 

passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do 

Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.IV – DOSIMETRIA DA 

PENAA pena prevista para o delito de embriaguez ao volante é de 

detenção de 6 (seis) a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.1ª 

Fase – Pena Base:Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, 

denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar. O réu, apesar de responder a outra ação penal 
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(Processo nº 4306-50.2016.811.0040 – Código nº 1503229 – oriundo da 

comarca de Sorriso), não possui maus antecedentes. Não constam nos 

autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e 

a conduta social do agente. As circunstâncias são próprias do crime. Os 

motivos são próprios do crime; As consequências são próprias do tipo. No 

que se refere ao comportamento da vítima, essa é inexistente.À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base 

em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.2ª Fase – 

Atenuantes e Agravantes:Não incorrem agravantes e atenuantes.3ª Fase 

– Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas de diminuição ou 

aumento a serem observadas.Assim, fica o acusado condenado 

definitivamente a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, bem como a suspensão (se atualmente possuir) ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

período de 02 (dois) meses. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47785 Nr: 757-34.2011.811.0096

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 757-34.2011.811.0096 (Código 47785)

Interditando: José Garcia dos Santos

 Interditado: Antonia Garcia dos Santos

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que até o presente momento a sentença 

de fls. 96/99 ainda não fora cumprida.

Assim sendo, intime-se pessoalmente o curador Sr. Vanderlei Garcia dos 

Santos para que preste o compromisso pessoal no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 759 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73463 Nr: 973-87.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Paulo Fumagali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:

 III – DISPOSITIVOAnte ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado ELIAS PAULO FUMAGALI, nas infrações do delito 

de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.IV – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o 

delito de embriaguez ao volante é de detenção de 6 (seis) a 3 (três) anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.1ª Fase – Pena Base:Analisando as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não possui maus 

antecedentes. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, 

com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente. As 

circunstâncias são próprias do crime. Os motivos são próprios do crime; 

As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao 

comportamento da vítima, essa são inexistente.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 06 

(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, 

observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.2ª Fase – Atenuantes 

e Agravantes:O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão 

qualificada. Contudo, por força da súmula 231 STJ, mantenho a pena 

intermediária em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.3ª 

Fase – Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas de diminuição 

ou aumento a serem observadas.Assim, fica o acusado condenado 

definitivamente a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, bem como a suspensão (se atualmente possuir) ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

período de 02 (dois) meses (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33820 Nr: 188-43.2005.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CARLOS MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luis Tietz - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 188-43.2005.811.0096

Código: 33820

Vistos.

Cuida-se de execução movida por Leonice Carlos Mathias em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Alvará judicial à fl. 246 e 253.

Ofício do Banco do Brasil à fl. 249/250 e 254/255, relatando o 

levantamento do valor pela parte exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47656 Nr: 628-29.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Eduardo Polidorio - 

OAB:13968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 628-29.2011.811.0096 (Código 47656)

Requerente: L. de S. R.- Representante: Ivanilda Freire de Sá

Requerido: Aparecido Ramos

Vistos.

Considerando as informações constantes nos autos (fls. 103), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias informar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43696 Nr: 576-72.2007.811.0096

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BOCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR 
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- OAB:OAB/SP 170.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.Após transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos observando 

as formalidades legais, com baixa no Cartório Distribuidor.Itaúba/MT, 03 de 

maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37080 Nr: 167-67.2005.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2007/227 (Código 37080)

Requerente: Regina Maria da Silva Menezes

Requerido: Domingos Marciano de Menezes

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 80, informando que o requerido não foi 

localizado para ser intimado acerca da sentença proferida nos autos 

DETERMINO que a sua intimação seja realizada através de edital, que 

deverá ser fixado no átrio do Fórum pelo período de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48061 Nr: 188-96.2012.811.0096

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA COLMATI, EDEMAR GARBIM, 

VIVIANE GARBIM, VANICE GARBIM, VALQUIRIA APARECIDA GARBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI TEREZINHA GARBIM "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:MT-5424B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por João 

Saulo da Silva Colmati e outros, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47478 Nr: 450-80.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GENIVAL ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, TEODORO MOREIRA LOPES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, EMMANUEL DE CARVALHO 

ROSSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577, Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 450-80.2011.811.0096 (47478)

Requerente: José Genival Alves Cavalcante

Requerido: Detran/MT, Estado de Mato Grosso, Emmanuel de Carvalho 

Rossino.

 Vistos.

Diante do petitório de fls. 114, revogo a nomeação da defensora dativa 

Dra. Aline Soraia Wasilewski Ormond (nomeação fls. 109), arbitrando os 

honorários advocatícios em 1,5URH, devendo a Secretaria de Vara 

expedir a competente certidão.

Assim, inexistindo membro da Defensoria Pública atuando nesta comarca, 

tenho por bem nomear o Dr. Eduardo Moreira de Oliveira Silva, a fim de que 

represente o requerente José Genival Antes Cavalcante durante o trâmite 

processual.

No mais, verifico que a citação do requerido Emmanuel de Carvalho 

Rossino restou frutífera conforme fls. 120/verso, bem como que este 

deixou transcorrer o prazo “in albis” sem qualquer manifestação, razão 

pela qual decreto-lhe a sua revelia.

Destarte, abra-se vista dos autos ao nobre causídico Dr. Eduardo para se 

manifestar e pugnar o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 957-80.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDECIR PEREIRA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº 957-80.2007.811.0096 (Código 44075)Exequente: Fazenda 

Pública do Estado de Mato GrossoExecutado: Wandecir Pereira & Cia Ltda 

- MeVistos.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Wandecir Pereira & Cia Ltda - Me, em 

que o executado devidamente citado por edital, não compareceu no 

processo.Analisando detidamente os autos, verifico que a penhora online 

deferida às fls. 63/64 fora parcialmente cumprida, conforme denota-se 

dos documentos de fls. 66/72.Assim, sendo certo que a citação por edital 

atrai a incidência do disposto no artigo 72, II, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo-se, portanto, nomear curador especial ao executado, e 

considerando que este juízo entende que a nomeação de curador ao réu 

citado por edital só se revela imprescindível se houver arresto, penhora ou 

qualquer forma de restrição sobre o seu patrimônio, podendo ser 

dispensada nos demais casos (Doutrina: Execução Fiscal Aplicada, 5º 

Edição, Editora Juspodivm, p. 251/255), e considerando ainda o petitório de 

fls. 65, revogo a nomeação da defensora dativa Dra. ALINE SORAIA 

WASILEWSKI ORMOND, fixando os honorários no valor equivalente a 02 

URH, conforme tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007 

– OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.Expeça-se 

certidão em favor da Defensora Dativa, com o valor total corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.No mais, considerando a revogação da nomeação da defensora 

dativa, e considerando não ser possível a nomeação da Defensoria 

Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto advogado Dr. João 

Guedes Carrara, como defensor dativo a fim de que represente como 

curador especial o executado Wandecir Pereira & Cia Ltda - Me durante o 

trâmite processual.Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se 

sobre a nomeação, bem como para se manifestar acerca dos valores 

bloqueados às fls. 66/72, no prazo legal.Transcorrido o prazo, 

certifique-se.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70267 Nr: 528-40.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 528-40.2012.811.0096 (Código 70267)
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Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Vilceu Francisco Marchetti

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 27, suspendendo o feito pelo prazo de 120 (cento 

e vinte) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a exequente 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43615 Nr: 496-11.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL VIEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 496-11.2007.811.0096 (Código 43615)

Exequente: Fazenda Pública do Município de Itaúba/MT

Executado: Joel Vieira Nunes

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE o representante legal da parte 

exequente, pessoalmente, para promover o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça.

Realizado o pagamento, CUMPRA-SE a derradeira decisão.

Às providências

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48038 Nr: 165-53.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16153-A, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Autos n° 165-53.2012.811.0096 (Código 48038)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Paulo Sérgio da Silva

Vistos etc.

DEFIRO a cota ministerial de fls. 181.

DETERMINO que a Secretaria de Vara certifique o trânsito em julgado da 

sentença de fls. 163/165, bem como, expeça guia de execução penal, com 

a remessa do executivo de pena à comarca de Sorriso/MT, local onde o 

condenado reside.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70885 Nr: 164-34.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL'APRIA DAL'APRIA LDTA, INELDE 

MELANIA DAL APRIA, VALDEMAR DAL APRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, nenhuma 

omissão ou contradição na sentença às fls. 49/50, nos termos do art. 

1.022, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intime-se. CUMPRA-SE.Às providências;Itaúba/MT, 03 de maio de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72792 Nr: 535-61.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA DOS SANTOS, SÉRGIO 

FELIPE CORREA ROOS, ANDRESSA ALVES BORMANN, MARCOS 

AURÉLIO DE OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.265, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:15.848-A/MT, João 

Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT, 

WAGNER DE MEIRA - OAB:52.297/PR

 Processo nº 535-61.2014.811.0096 (72792)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Daniel Batista dos Santos, Sérgio Felipe Correa Roos, Marcos Aurélio 

de Olvieira Coelho e Andressa Alves Bormann

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, verifico que o petitório de fls. 410/411 

merece acolhimento, vez que o mandado de intimação de fls. 403 constou 

endereço diverso do qual deveria. Assim, intime-se pessoalmente o réu 

Sérgio Felipe Correa Roos, no endereço constante no comprovante de fls. 

353, para que constitua novo patrono para apresentar as alegações 

finais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

Se transcorrido o prazo sem apresentação da defesa, ou caso seja 

informado à impossibilidade de contratar advogado, renovo desde já a 

nomeação anteriormente realizada (fls. 407) abrindo-se vista dos autos a 

douta causídica para apresentação dos memoriais escritos.

DEFIRO o pedido de restauração do documento de fls. 349.

Por fim, DETERMINO que a Secretaria de Vara proceda a abertura de novo 

volume no presente feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74138 Nr: 1392-10.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON FERREIRA DA SILVA, JULIO CESAR 

BELATO PRADO, Elison Aparecido Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:OAB/MT 16.057, Renato Fraga 

Costa - OAB:12297-A/MT

 Processo nº 1392-10.2014.811.0096 (Código 74138)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Everton Ferreira da Silva, Julio Cesar Belato Prado e Elison Aparecido 

Simon

Vistos.

Considerando que o patrono dos réus Everton e Elison fora devidamente 

intimado via DJE (fls. 293) para apresentar as alegações finais, deixando 

transcorre in albis o prazo, sem a devida manifestação, INTIME-SE 

pessoalmente os acusados para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

memoriais escritos nos autos.

 No mais, DEFIRO o petitório de fls. 291, devendo para tanto a Secretaria 

de Vara expedir a competente certidão.

Por fim, considerando que os advogados Renato Fraga Costa e João 

Guedes Carrara não atuam mais no presente feito, determino a sua 

imediata exclusão do cadastro dos autos, devendo as publicações futuras 

serem direcionadas apenas aos patronos Cilso Pereira dos Santos e 
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Marcos Rogerio Mendes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 02 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47812 Nr: 784-17.2011.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 784-17.2011.811.0096 (Código 47812)

Requerente: Lourivaldo Soares

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores (fls. 141/142) e, considerando que o 

advogado da requerente possui poderes para receber e dar quitação, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado, transferindo a 

quantia para a conta corrente indicada na manifestação de fls. 147, de 

titularidade do causídico.

Cumprido, remetam-se conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70090 Nr: 347-39.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM, MECM, LCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Processo nº: 347-39.2012.811.0096 (Código: 70090)

Requerente: Lais Cristiane Scielzo Cabral

Requerido: Fernando dos Santos Moreira

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Camila Cabral 

Moreira e Maria Eduarda Cabral Moreira, representada porLais Cristiane 

Scielzo Cabral, em desfavor de Fernando dos Santos Moreira, todos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do processo a parte exequente compareceu nos autos 

informando que o executado cumpriu integralmente o acordo celebrado 

(fls. 104).

Instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente execução de alimentos, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso II, e 925 do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Tendo em vista a atuação de defensor dativo neste feito, FIXO os 

honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor da defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaúba/MT, 10 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70192 Nr: 452-16.2012.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineide Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 452-16.2012.811.0096 (Código 70192)

Requerente: Marineide Pereira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, considerando que fora homologada a desistência do recurso 

interposto, dê-se vista a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

pugnar o que de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47834 Nr: 805-90.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON, VALDIR EVA RODRIGUES, 

ODAIR JOSÉ HENZ, JOÃO ADÃO HENS, ADIR ANTERLEI HENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT, Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - 

OAB:17770-B MT

 Processo nº 805-90.2011.811.0096 (Código 47834)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Raimundo Zanon, Valdir Eva Rodrigues, Odair José Henz, João 

Adão Henz e Adir Anterlei Henz.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos à origem.

Considerando que a sentença prolatada às fls. 484/490 foi mantida 

incólume, cumpra-a integralmente.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 494-31.2013.811.0096

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDC, PHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100/O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e de honorários advocatícios (art. 85, NCPC), 

ficando, contudo, a exigibilidade de tais despesas processuais suspensa 

na forma do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, vez que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 602 de 744



deferido os benefícios da justiça gratuita.Tendo em vista a natureza e 

complexidade da causa, bem como o que dispõe a tabela de honorários da 

OAB/MT e a CNGC/TJMT, arbitro honorários advocatícios em favor das 

defensoras dativas em 02 URH cada. EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor das causídicas, para recebimento dos honorários junto ao Estado de 

Mato Grosso.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 88-78.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16153-A

 Autos 88-78.2011.811.0096 (Código 47115)

Requerente: Joana Aparecida dos Santos de Oliveira

Autor do Fato: Onofre Antonio de Oliveira Filho, Município de Nova Santa 

Helena e Estado de Mato Grosso

Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento ministerial de fls. 307.

Compulsando os autos, verifico que de fato a parte autora fora 

representada pela Defensoria Pública, contudo, tal representação cessou 

às fls. 154 quando foi constituído o douto advogado Dr. Renato Fraga 

Costa. Assim, considerando que o patrono habilitado está desde 2013 sem 

se manifestar nos autos, INTIME-SE pessoalmente a requerente para que, 

constitua novo patrono nos autos, ou informe a impossibilidade de 

constituir, caso em que será nomeado defensora dativo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

No mais, analisando a certidão de fls. 305, verifico que as intimações 

estão sendo realizadas em nome de causídicos diversos dos autos e/ou 

que não atuam mais no presente feito, assim sendo, determino que a 

Secretaria de Vara proceda à exclusão dos advogados Renato Fraga 

Costa, Simoni Rezende de Paula e Fábio Lucio da Silva, por não 

representarem nenhum dos polos.

Por fim, intime-se a Secretaria de Saúde de Nova Santa Helena/MT para 

que informe/atualize a situação do paciente Onofre Antônio de Oliveira 

Filho.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83276 Nr: 973-82.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ESTEVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT, 

WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 Processo nº: 973-82.2017.811.0096

Código: 83276

Vistos etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 37/39 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Rogério Esteves Viana.

Instado a manifestar, o Ministério Público o fez à fl. 40 pugnando pela 

extinção da punibilidade, pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROGÉRIO ESTEVES VIANA, no que concerne 

a fattispecie constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal do acusado, nos termos do item 

7.7.9. da CNGC/MT, que dispõe que na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias, é desnecessária a sua intimação, bastando 

a intimação do seu defensor, dativo ou não.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83698 Nr: 1154-83.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO KOSINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:20249/O

 Processo nº: 1154-83.2017.811.0096

Código: 83698

Vistos etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 32/33 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato Vitório Kosinski.

Instado a manifestar, o Ministério Público o fez à fl. 35 pugnando pela 

extinção da punibilidade, pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VITÓRIO KOSINSKI, no que concerne a 

fattispecie constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal do acusado, nos termos do item 

7.7.9. da CNGC/MT, que dispõe que na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias, é desnecessária a sua intimação, bastando 

a intimação do seu defensor, dativo ou não.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53112 Nr: 3258-61.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RAPHAEL SANTOS COELHO - OAB:23070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 14h40min.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 2878-38.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilze Maria Manosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53547 Nr: 3497-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Ruan Bueno Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55706 Nr: 515-44.2018.811.0027

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM CARVALHO NETO, ELIAS DE CARVALHO, 

ELIO DE CARVALHO, NAZARENO DE CARVALHO, JAKLINI CAMPOS DE 

CARVALHO, JOSE DE CARVALHO, NIVALDO DE CARVALHO, 

DAUSEINES DE CARVALHO BULHOES, PEDRO DE CARVALHO, IVALDO 

PAULO DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INDEFIRO a curatela provisória pleiteada pelos autores, a qual 

poderá ser reanalisada em momento oportuno, assim que colhido 

elementos suficientes para sua concessão.Determino a citação e 

intimação do interditando para que tome ciência da presente ação, bem 

como para que compareça em audiência para realização de seu 

interrogatório, marcada para o dia 09 de outubro de 2018 às 

13h00min.Conste ainda no mandado de citação que caso queira poderá 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 

337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo 

códex.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 08 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56182 Nr: 730-20.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MANFROI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS CORRENTES – DIVISA MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56201 Nr: 737-12.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verde Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE 

SOUSA CORBELINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52154 Nr: 2741-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nunes Ourives Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanuza Mascarenhas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 63/64.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Renato Gonçalves 

Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, no valor correspondente a 

01 URH.

Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.
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Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40032 Nr: 1548-74.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Marcio Vilela Campos, Jurandyr de Souza, Anderson Rodrigues 

Vieira, Antonio Elias Neto, BELLAFAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099, VICTOR 

MARTINS SANTOS - OAB:18580

 Vistos.

Diante da decisão proferida no Recurso Extraordinário n.º 852.475 (tema 

897) em tramite no Supremo Tribunal Federal, a qual reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema “prescritibilidade das ações de 

ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de 

improbidade administrativa” e determinou a suspensão de todos os 

processos que versem sobre a referida questão, nos termos do artigo 

1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, suspendo o andamento do 

presente feito até o julgamento do referido recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53112 Nr: 3258-61.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RAPHAEL SANTOS COELHO - OAB:23070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e uma vez que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento a ser antecipado, com amparo no art. 300, “caput”, do Código 

de Processo Civil:I - INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada.II - 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.III - Cite-se a parte requerida 

(CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).IV - caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47203 Nr: 2808-55.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 26 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3835 Nr: 530-04.2004.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime José Justen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Pires Correa de 

Araújo - OAB:3164/RO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamento INTIMADA a parte ré, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,53 

(quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 292/305. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimentos da guia de custas e R$ 

130,13 (cento e trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link" 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Fórum da comarca de Itiquira/MT, aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38183 Nr: 1329-98.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

 COLHA-SE manifestação do Ministério Público sobre o acordo aportado 

aos autos pelas partes.

 Após, VOLTEM os autos conclusos, com URGÊNCIA.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22675 Nr: 721-68.2013.811.0048
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos ao causídico do Réu para 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a certidão do oficial de justiça 

informando que o Réu deseja recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1585 Nr: 378-92.2001.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚNIOR MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, MARCUS JOSÉ PIERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:3246-E, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505, Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos para querer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o levantamento 

(alvará judicial) pago.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o novo pedido de revogação da 

prisão preventiva realizado pela ré BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA.3.1. 

Ciência ao Ministério Público e à ré BENEDITA ERCULANO TEIXEIRA acerca 

da presente decisão.3.2. Intime-se. Expeça-se o necessário, inclusive 

Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se com urgência.De Jaciara/MT para 

Juscimeira/MT, 10 de maio de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40262 Nr: 2998-18.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEVINO LINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento ao autor do 

benefício previdenciário de pensão por morte, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do óbito da 

esposa do autor, respeitados, porém, o prazo prescricional de 5 (cinco) 

anos antes do ajuizamento da ação. Por estarem presentes os requisitos 

da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme 

demonstrado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela antecipada veiculado neste ato, 

para o fim de determinar a implantação do benefício na folha de pagamento 

do requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento 

de multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a ser 

revertida em prol da parte autora.3.2. As prestações vencidas serão 

pagas de uma só vez, acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), e corrigidas monetariamente a partir do 

vencimento de cada parcela, nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91 

(Súmula 148 STJ), bem como legislação superveniente, até o efetivo 

pagamento.3.3(...).3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo.3.6. Dou a presente por publicada em 

audiência. Registre-se. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. 

Cumpra-se.3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do segurado: José 

Levino Lina; b) benefício concedido: pensão por morte; c) renda mensal 

atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo 

-; d) data de início do benefício – DIB: 04/01/1996 (data do óbito), 

respeitados, porém, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes do 

ajuizamento da ação; e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) 

data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo 

mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47731 Nr: 1509-35.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Sousa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR SOUSA RIBEIRO, Cpf: 

02568895110, Rg: 2006989-8, Filiação: Edmilson Ramos Ribeiro e Maria 

Arlene Sousa Ribeiro, data de nascimento: 08/04/1987, brasileiro(a), 

natural de Itaituba-PA, convivente, alinhador. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: GILMAR SOUSA RIBEIRO foi Denúnciado pelo Ministério 

Público, como incurso no art. 121, páragrafo 2°, I (torpe) do Código Penal, 

observando - se os termos da Lei 8.072/90 e art. 15 da Lei 10.826/03.

Despacho: Vistos em correição,Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de citação do denunciado, as quais 

restaram infrutíferas. Ademais, a tentativa de localização de endereço 

atualizado do acusado restou frustrada.Diante disso, defiro o 

requerimento do Ministério Público à (fl. 93), e, DETERMINO que o 

denunciado seja citado via EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, certifique-se o 

decurso de prazo, e vista ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.
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Marcelândia, 10 de maio de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11623 Nr: 1034-84.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE 

JAIR PEREIRA NOGUEIRA, Amintas de Freitas Junior, VITOR NOGUEIRA DE 

FREITAS, ANGELA MARIA CANGUSSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

Sérgio Luiz Pereira Leite - OAB:SP 45.368

 Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração 

opostos, tendo em vista que não teria a necessidade/obrigatoriedade da 

presença da embargante na referida solenidade de fl. 198, bastando 

apenas à presença de seu patrono no ato. Publique-se. 

Intimem-se.Marcelândia-MT, 14 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67401 Nr: 1353-37.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVLE-E, AV, AFG, NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às cooperativas de crédito 

listadas à fl. 71, uma vez que elas já estão inclusas no BACENJUD.

DEFIRO o requerimento do exequente de fls. 70/71, no que concerne a 

bloqueio de valores via BACENJUD.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70683 Nr: 1629-34.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de fls. 63/64, DEFIRO o pedido da parte autora, e 

reitero a decisão liminar de fls. 46/47, para que o requerido cumpra com 

Urgência a determinação, sob as penas da lei.

Posteriormente, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 765-93.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSMARINA DE MELO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social a proceder à imediata implantação do benefício de PENSÃO POR 

MORTE a parte autora, com início do pagamento do benefício nos períodos 

supramencionados, fixado em 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. Condeno-o, 

ainda, no pagamento das parcelas em atraso, a) correção monetária, pelo 

índice oficial aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 

9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 02/09/2014, pelo INPC 

(art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de mora, desde o vencimento de 

cada parcela devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da autarquia 

federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Honorários 

advocatícios na base de dez por cento (dez por cento) sobre o valor 

apurado das prestações vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC), considerando a ausência de 

complexidade. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do 

CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia, 07 

de maio de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 148-36.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SIQUEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o 

fim de CONDENAR o requerido - INSS à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de MARLI SIQUEIRA 

SANTANA, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devendo ser compensados os valores já pagos em decorrência da 

concessão da tutela de urgência.Sobre o valor retroativo, que 

compreende o período da data do indeferimento do benefício até a 

implantação determinada em caráter (...). Considerando a natureza 

alimentar do benefício previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), 

juntamente com a intimação da presente sentença e independentemente 

do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda a 

implantação do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa 
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diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte 

autora, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do 

Código de Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66012 Nr: 765-30.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

o fim de CONDENAR o requerido – INSS - à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de IVANIR RUAS, no valor de 

100% (cem por cento) do salário de benefício, devendo ser compensados 

os valores já pagos em decorrência da concessão da tutela de urgência.

(...). Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 

100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a intimação da presente sentença 

e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para 

que proceda a implantação do benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida 

em favor da parte autora, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos 

do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 

14 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 765-93.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSMARINA DE MELO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social a proceder à imediata implantação do benefício de PENSÃO POR 

MORTE a parte autora, com início do pagamento do benefício nos períodos 

supramencionados, fixado em 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. Condeno-o, 

ainda, no pagamento das parcelas em atraso, a) correção monetária, pelo 

índice oficial aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 

9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 02/09/2014, pelo INPC 

(art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de mora, desde o vencimento de 

cada parcela devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da autarquia 

federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Honorários 

advocatícios na base de dez por cento (dez por cento) sobre o valor 

apurado das prestações vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC). DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48643 Nr: 468-96.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71650 Nr: 497-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o 

fim de CONDENAR o requerido - INSS à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de LORI RIBEIRO DA SILVA, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devendo ser 

compensados os valores já pagos em decorrência da concessão da tutela 

de urgência.(...)Torno, por consequência, em definitiva a liminar concedida 

nos autos. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a intimação da presente 

sentença e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o 

requerido para que proceda a implantação do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte autora, limitado ao 

valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do exposto, julgo 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autarquia ré 

nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% apenas sobre 

as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de 

Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I 

do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 
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excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/M 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68665 Nr: 604-83.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ricken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LUCIA DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana - OAB:, ARLEY 

GOMES GONÇALVES - OAB:12.192, FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/O, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14802

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66012 Nr: 765-30.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

o fim de CONDENAR o requerido – INSS - à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de IVANIR RUAS, no valor de 

100% (cem por cento) do salário de benefício, devendo ser compensados 

os valores já pagos em decorrência da concessão da tutela de urgência.

(...) Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 

100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a intimação da presente sentença 

e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para 

que proceda a implantação do benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida 

em favor da parte autora, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos 

do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 

14 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 148-36.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SIQUEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o 

fim de CONDENAR o requerido - INSS à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de MARLI SIQUEIRA 

SANTANA, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devendo ser compensados os valores já pagos em decorrência da 

concessão da tutela de urgência.(...). Considerando a natureza alimentar 

do benefício previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a 

intimação da presente sentença e independentemente do trânsito em 

julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda a implantação do 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte autora, 

limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do 

Código de Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Marcelândia/M 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71650 Nr: 497-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o 

fim de CONDENAR o requerido - INSS à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de LORI RIBEIRO DA SILVA, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devendo ser 

compensados os valores já pagos em decorrência da concessão da tutela 

de urgência.(...)Considerando a natureza alimentar do benefício 

previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a intimação da 

presente sentença e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE 

o requerido para que proceda a implantação do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte autora, limitado ao 

valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do exposto, julgo 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autarquia ré 

nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% apenas sobre 

as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de 

Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I 

do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67335 Nr: 1313-55.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Lemes da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRÉDI FÁCIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Analisando autos, verifica-se que o requerido foi 

citado por edital (fl. 76), manteve-se inerte.Nessas circunstâncias, 

impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

CPC, não havendo falar em revelia. Nesse sentido:Bem móvel Compra e 

venda de veículo - Ação de obrigação de fazer - Réu citado por edital - 

Revelia - Efeitos afastados. (...). Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.2)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.3)INTIMEM-SE o 

advogado mencionado para apresentar a defesa cabível, na forma da 

lei.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 14 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 23843 Nr: 1225-32.2006.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, Darci da Silva Campos - OAB:284826/SP, Jadeir 

Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Sérgio Luiz Pereira Leite - 

OAB:SP 45.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de (fl. 186), INDEFIRO o pedido da parte embargante, 

tendo em vista que o patrono deverá trazer as testemunhas para a 

solenidade independentemente de intimação, conforme termos do artigo 

455 do CPC e a parte não comprovou a necessidade de intimação das 

testemunhas pelo Juízo, considerando que todas residem nesta comarca.

Determino a secretária para que traslade uma cópia desta decisão aos 

autos em apenso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44937 Nr: 689-50.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:11.638, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12.963

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos requerentes 

GUILHERME CALDEIRA DOS REIS E OUTROS em relação à decisão de fl. 

1582, a qual designou audiência de saneamento.

As partes buscam esclarecer se o ato designado é de saneamento ou de 

instrução, tendo em vista que no despacho de fl. 1582, fez constar a 

presença de testemunha.

 É síntese do necessário.

DECIDO.

No que se refere a embargos de declaração, pela perspectiva legal 

estampada no art. 1022 do CPC, visam sanar eventuais omissões, 

contradições, obscuridades ou erro material da decisão judicial, razão pela 

qual prevalece o entendimento de que esse tipo recursal sui generis 

possui efeito devolutivo vinculado a essas matérias.

Na espécie, verifico que ha assiste razões aos embargantes.

Haja vista que por equivoco fez constar a necessidade das testemunhas 

no despacho que designou audiência de saneamento de fl. 1582, deixando 

claro assim, se tratar realização de audiência de saneamento, não sendo 

possível e nem necessário ouvir testemunha neste ato, conforme o 

patrono da causa mostra ter conhecimento.

 Diante disso, sano e esclareço a duvida do patrono das partes, 

informando que por equivoco fez constar no referido despacho a 

presença de testemunhas, sendo assim, não sendo necessário trazer no 

ato qualquer testemunha.

 Destarte, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a 

decisão objurgada, tão somente para sanar a contradição arguida, quanto 

ao que se refere à desnecessidade das testemunhas na solenidade 

designada à fl. 1582, tendo em vista se tratar de audiência de 

saneamento, mantendo in totum as demais determinações.

Ademais, ou autos deveram permanecer em secretaria até o dia da 

solenidade.

Publique-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24104 Nr: 6-86.2003.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA, OSVALDO NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBICABA AGRO-PASTORIL S/A, ASSEFLORA - 

ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA FLORESTAIS, 

TECANORTE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:2.575- MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Wilson 

Roberto Maciel - OAB:5983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5483/MT, JOSE ROBERTO UGEDA - OAB:2.958-A, Kleber 

Tocantins Matos - OAB:4982/MT, SANDRO NASSER SICUTO - 

OAB:5126/MT

 Vistos em correição.

Prima facie, homologo as revogações informadas e requeridas às fls. 

909,922 e 925, à secretaria para que retire dos autos o nome dos 

respectivos causídicos.

Destarte, tendo em vista que as intimações determinadas na decisão à fl. 

906/907 foram realizadas em nome dos procuradores, proceda-se a 

intimação pessoal das partes determinadas, pela derradeira vez, para 

proceder à habilitação necessária, bem como, requerer o que for de direito 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, certifique-se o decurso, volte concluso.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 13-78.2003.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR GARCIA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO, WILSON 

CÉSAR VALLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Lanereuton 

Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 
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OAB:5327-A/MT, MANOEL LACERDA LIMA - OAB:14160-A/MT, Paulo 

César Barbosa dos Santos - OAB:11688-MT, REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38607 Nr: 1571-80.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURY DE CARLI - ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE LAURY DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 -SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudice e aditamento 

(fls.409/412), proposto por JOSÉ VITOR DE ALMEIRA E LAURY DE 

CARLI-ME e BRASDESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., com 

proposito de saldar o débito e extinguir a presente ação.

Destarte, verifica-se que os celebrantes são pessoas maiores e capazes, 

desnecessária a oitiva.

É o breve relatório

 DECIDO.

Conforme consta, as partes celebrantes formularam acordo para 

adimplemento do débito e a respectiva extinção da ação.

 Considerando os termos do acordo extrajudice realizado (fl.409/410), bem 

como o aditamento (fl.411/412), os quais preservaram os interesses dos 

litigantes, razão pela qual, homologo-o, e, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil.

Sem custas, ante a benesse da Justiça Gratuita.

Desnecessário o decurso de prazo recursal, ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautela.

P.R.I.C.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75739 Nr: 837-12.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABERSON RICARDO DADA - 

OAB:46.154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Após, realizada a INTIMAÇÃO do executado, seja imediatamente 

informado, por meio eletrônico, o juízo deprecante, e na sequencia, 

DEVOLVA-SE a respectiva carta precatória, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos.

INTIME-SE.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63065 Nr: 219-09.2014.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido à fl. 42.

À secretaria para que expeça o necessário.

 Após, intime-se a parte solicitante, através de seu advogado peticionante, 

para retirada do respectivo formal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se, ARQUIVE-SE os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68373 Nr: 437-66.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CEZAR CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos em correição.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às (fls. 76/92), verifico 

não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade, 

motivo pelo qual, ratifico o recebimento da denúncia. Tendo em vista que 

há indícios de autoria e prova de materialidade, conforme demonstrado 

pelos testemunhos prestados na polícia à (fl. 06); o auto de apreensão de 

(fl. 25) e auto de constatação de (fl. 48).

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 10/07/2018 às 17h:10min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fl. 06), para 

comparecerem à audiência designada.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67413 Nr: 1363-81.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BORGES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49281 Nr: 1106-32.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos em correição.

Diante da certidão de trânsito em julgado à fl. 115, sem interposição de 
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recurso, INTIME-SE o Conselho da Comunidade a fim de informar os seus 

dados (conta corrente, agência, banco, cnpj) para que seja feita a 

destinação da fiança.

Em seguida, expeça-se alvará.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de 

praxe.

CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47282 Nr: 1065-02.2009.811.0109

 AÇÃO: Quebra de Sigilo Telefônico (Lei 9.296/96)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO OLIVEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 SENTENÇA

Dispensado o relatório, conforme o previsto no artigo 38, da Lei nº 

9.099/90.

Trata-se de ação penal, instaurada para apuração do crime descrito no 

art. 325, § 2º do Código Penal (violação de sigilo profissional), perpetrado 

em tese por JAIRO OLIVEIRA DE FREITAS.

Destarte, considerando que o crime em tela prevê máxima privativa de 

liberdade a detenção de 02 anos, a prescrição da pretensão punitiva 

dá-se em 04 (quatro) anos, conforme a previsão do art. 109,V, do CP.

No caso em tela, desde o recebimento da denúncia (05 de outubro de 

2009) e até o presente momento não ocorreu nenhuma das hipóteses de 

interrupção previstas no artigo 117 do CP e já transcorreram mais de 08 

anos, portanto está prescrita a pretensão punitiva do Estado.

 Diante do exposto, EXTINGO A PUNIBILIDADE do acusado JAIRO 

OLIVEIRA DE FREITAS pela prescrição da pretensão punitiva, conforme o 

preceituado pelos arts. 109, V, c/c 107, IV, todos do CP.

 Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo e arquivem-se os autos.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61680 Nr: 384-90.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBL-L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino o sigilo processual dos presentes autos, devendo ter acesso a 

ele somente as partes.

À Secretaria para que cumpra o restante da decisão de fls. 106.

CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer.

 Marcelândia/MT, 11 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60276 Nr: 223-17.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.DEFIRO o requerimento formulado à fl. 224 dos autos, 

retire da capa dos autos o nome do causídico peticionante, bem como, 

expeça-se, sendo o caso, certidão de honorários.Assim, em razão da 

ausência de núcleo da Defensoria Pública, nomeio Dr. Fabrício Almeida 

Ferraciolli: Avenida das Palmeiras, 2995, Bairro Jardim Imperial, Tel.: (66) 

99988-0808 e 3531-8877, Sinop/MT, para requerer o que for de direito do 

réu nestes autos e em plenário de júri, portanto, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 25 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. 

(...).Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a 

ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos 

termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE.3)Após, 

façam-me os autos conclusos. Por fim, INTIMEM-SE as partes, iniciando-se 

pela acusação, para manifestação nos termos do art. 422 do Código de 

Processo Penal, apresentando o respectivo rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, anexando documentos aos autos que acharem 

necessários, bem como, requererem diligências, no prazo de 05 

dias.Após, decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 11 de março de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46619 Nr: 405-08.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A ARAUJO MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Chamo o feito à ordem.Diante da manifestação de fl. 

46, Indefiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista que parte 

executada até o momento não foi citada e a constrição de bens na 

execução, via de regra, deve ocorrer após a oportunizar o devedor a 

quitar o débito voluntariamente. As exceções devem sempre ser 

fundamentadas. O que o art. 854 do CPC (...(.No caso de não 

oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme inteligência 

do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens penhorados 

será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis.O leilão será 

precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede 

do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa 

oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não 

poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias.Para o 

caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, 

inciso I do CPC/2015.Caso reste negativa a citação do executado DÊ-SE 

vista dos autos a Procuradoria Municipal para, no prazo de 20 (vinte) dias 

apresentar nos autos endereço atualizado.Desatendido, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, caput, da LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 11 de maio 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 298-66.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IeCdMVL, LM, LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino o sigilo processual dos presentes autos, devendo ter acesso a 

ele somente as partes.

À Secretaria para que cumpra o restante da decisão de fls. 50.

CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer.

 Marcelândia/MT, 11 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46094 Nr: 1890-77.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos em correição.Trata-se de execução fiscal, promovida pelo 

Município de Marcelândia em face de SEBASTIÃO GOMES DA COSTA, 

consistente na certidão de dívida ativa à fl. 16.Citado via edital, o 

executado interpôs incidente de pré-executividade, alegando invalidade da 

citação por edital e, por conseguinte, a declaração de nulidade (fl.52).Por 

seu turno, a exequente/excepta impugnou a exceção (fl.65), discorrendo 

sobre a validade da citação e requerendo o prosseguimento do 

feito.Relatei.DECIDO.(...) Em tempo, INTIME-SE a exequente para dar 

prosseguimento ao feito executório, no prazo 20 (vinte) dias, requerendo 

o que de direito.Cumpra-se. Intime-se.Marcelândia/MT, 11 de maio de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45425 Nr: 1180-57.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO CARMO CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À Secretaria para que cumpra o restante da decisão anterior.

CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer.

 Marcelândia/MT, 11 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48688 Nr: 513-03.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULENSE INDUSTRIALIZADOS DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, João Celestino Corrêa da Costa 

Neto - OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À Secretaria para que cumpra o restante da decisão anterior.

CUMPRA-SE, com a urgência que o caso requer.

 Marcelândia/MT, 11 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1200-04.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72099 Nr: 732-69.2017.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO VITEK, NICÓLI MANOELA VITEK, Cleudiane Costa 

da Silva, SCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:18939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls. 39, conforme requerida(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45894 Nr: 1639-59.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVA MEGA DE AMEDA, AMM, AAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45751 Nr: 1501-92.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Ex positis, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, IV, 

ambos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo 

Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

retroativa, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado FRANCISCO 

RODRIGUES DA SILVA.COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), nos termos do item 7.16.1, 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Após, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de praxe.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Marcelândia, 14 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45751 Nr: 1501-92.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Ex positis, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, IV, 

ambos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo 

Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FRANCISCO RODRIGUES 

DA SILVA.Publique-se, registre-se e intimem-se.Após o trânsito em 

julgado: COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), nos termos do item 7.16.1, 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e anotações de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 468-23.2015.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

TRABALHADORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

-FESSP/MT, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

BRASIL, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da decisão de fls. 337/338, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito, dentro do prazo legal, 

bem como impugnar a contestação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71629 Nr: 483-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete de Oliveira Lazaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Maria Dos Santos Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - 

OAB:14907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO VICENTE ANDRADE 

DINIZ - OAB:14907

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61587 Nr: 287-90.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NORBERTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Verifica-se a controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento 

de sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos 

cálculos.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71347 Nr: 297-95.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35212 Nr: 39-08.2005.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBICABA AGRO-PASTORIL S/A, TECANORTE 

EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA, RICARDO DELGADO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA, OSVALDO NUNES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5483/MT, Kleber Tocantins Matos - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, Erenita Costa Soares Guimarães - OAB:9783/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se os herdeiros/inventariante do falecido Osvaldo Nunes Pereira, 

para compor a lide, conforme determinado à fl. 386.

Ademais, quanto aos documentos juntados às fls.390 e seguintes, 

INTIMEM-SE os requerentes, pessoalmente, para no prazo comum de 10 

(dez) dias, tomarem ciência e requererem o que for de direito, sob pena de 

extinção.

Após, certifique-se o decurso, volte concluso.

Reitere-se a expedição de ofício ao INTERMAT (fl. 389).

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76053 Nr: 1026-87.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE 

MARCELÂNDIA, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, GISELE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação Objetivando Declaração de 

Nulidade de Ato Jurídico, com pedido de liminar, ajuizada por ANDREI 

CÉSAR DOMINGUEZ em desfavor do INDEA – Unidade Local de Execução 

de Marcelândia e outros, tendo como fato precursor desta lide a suposta 

ilegalidade da notificação realizada pelos servidores da ULE da Cidade de 
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Marcelândia/MT. O requerido alega que deveria ser feito pela regional do 

INDEA, tendo em vista que os servidores da ULE da Cidade de Terra 

Nova/MT, onde o requente possui sua propriedade rural, estão impedidos 

de exercer qualquer ato contra o requerente, haja vista que houve por 

parte do requerente uma (...)Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar).A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.No presente caso, 

como o ato administrativo possui presunção de veracidade e legitimidade, 

apesar de relativa, entendo que devo, antes de analisar o pedido liminar, 

ouvir a parte contrária.Ademais, trata-se de uma notificação para o 

requerente agendar a vacinação de seu gado, não tendo caráter 

sancionador.Assim sendo, CITEM-SE os requeridos para, querendo, 

contestar a ação conforme artigo 335 do Novo Código de Processo Civil. 

Em seguida, voltem os autos conclusos para a decisão liminar.Indefiro o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, 

concedo seu parcelamento conforme pleiteado, nos termos do art. 98, § 

6º, do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60545 Nr: 503-85.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 16082 Nr: 1181-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIR 

PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Francilena Alves - OAB:44662/MG, Lanereuton 

Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, Sérgio Luiz Pereira Leite - 

OAB:SP 45.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de (fl. 186), INDEFIRO o pedido da parte embargante, 

tendo em vista que o patrono deverá trazer as testemunhas para a 

solenidade independentemente de intimação, conforme termos do artigo 

455 do CPC e a parte não comprovou a necessidade de intimação das 

testemunhas pelo Juízo, considerando que todas residem nesta comarca.

Determino a secretária para que traslade uma cópia desta decisão aos 

autos em apenso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43840 Nr: 1249-26.2007.811.0109

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFS, CBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LANEREUTON 

THEODORO MOREIRA, para devolução dos autos nº 

1249-26.2007.811.0109, Protocolo 43840, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51346 Nr: 1241-67.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Franklin Garcia Nunes, DANIELSON 

LUIZ WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12,560 MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51346

Processo nº 1241-67.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Ação Cível

Exequente(s): Banco Bradesco S/A

Executado(s): Moacyr Franklin Garcia Nunes e Danielson Luiz Webler.

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de fls. 61, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36292 Nr: 1133-72.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honorino Poletto, PEDRO FAINELO, CLEIDE 

IVONE FAINELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842

 Código nº 36292

Processo nº 1133-72.2011.811.0111

 Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Honorio Poletto, Pedro Fainelo e Cleide Ivone Fainelo

 Vistos em correição.

INTIME-SE o executado sobre a penhora formalizada, nos termos do artigo 

12, §1º, da Lei 6.830/80.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53418 Nr: 1522-86.2013.811.0111
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFM, ARFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53418

Processo nº 1522-86.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Alcione Regina Fussi Medeiros e outro.

Executado(s): Eldo de Pellegrin

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da carta precatória de fls. 

61-64, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33935 Nr: 1245-75.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleto Korbes, CASSIANO KORBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 Processo nº 1245-75.2010.811.0111

 Código nº 33935

Classe – Assunto: Execução

 Exequente(s): Banco do Braisil S/A

Executado(s): Cleto Korbes e Cassiano Korbes

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 92.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36066 Nr: 906-82.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36066

Processo nº 906-82.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Execução

 Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: LJ Materiais para Construção Ltda.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S/A em 

face de LJ Materiais para Construção Ltda., ambos qualificados nos autos.

A parte exequente, apesar de intimada para promover o andamento do 

feito, quedou-se inerte, sem comparecer aos autos desde 2012.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 395-84.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA ADRIANE PEREIRA PAES, Daniel Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35552

Processo nº 395-84.2011.811.0111

 Classe – Assunto: Execução

 Exequente(s): Banco do Brasil S/A

Executado(s): Mara Adriane Pereira Paes e Daniel Paes.

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de fls. 142, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33699 Nr: 1010-11.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES E SILVA LTDA-ME COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33699

Processo nº 1010-11.2010.811.0111

 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Sebastião Ferreira

Executado(s): Soares e Silva Ltda. – ME Comércio de Embalagens Ltda.

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca das informações de fls. 126-128, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31736 Nr: 756-72.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CUNHA WUST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 756-72.2009.811.0111

 Código nº 31736

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Simone Cunha Wust

Executado: Antônio Silva dos Santos

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Simone Cunha Wust em 

face de Antônio Silva dos Santos, todos qualificados nos autos.

A representante do Ministério Público pugnou pela extinção do feito, ante a 

quitação integral do débito alimentar, conforme a manifestação de fls. 45.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34992 Nr: 2305-83.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Braghin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34992

Processo nº 2305-83.2010.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Exequente(s): Selma Braghin da Silva

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora a fim de que se manifeste quanto à exceção de 

pré-executividade oposta (fls. 128-131), no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51887 Nr: 35-81.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Sandri EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 35-81.2013.811.0111

 Código nº 51887

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): A Sandri EPP

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 54.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34886 Nr: 2199-24.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGLDS, KATICILENE LOUREIRO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34886

Processo nº 2199-24.2010.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

 Exequentes: Katicielene Loureiro Franco e outro.

Executado: Ivaldo Soares da Silva

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do teor da carta 

precatória juntada às fls. 65-67, no prazo de 05 dias.

Outrossim, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50683 Nr: 559-15.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fidelis Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ARAÚJO - PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:, ROMES JÚLIO TOMÁZ - PROCURADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50683

Processo nº 559-15.2012.811.0111

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: João Fidelis Neto

 Vistos em correição.

Considerando a conta indicada às fls.50, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

No mais, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a eventual 

existência de saldo remanescente, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51057 Nr: 950-67.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR KOCH ME, Rosimar Koch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 950-67.2012.811.0111

 Código nº 51057

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Rosimar Koch – ME e Rosimar Koch

 Vistos em correição.
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Defiro o pedido de suspensão de fls. 26.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 1701-54.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Antonio Sbardelotto, Regiane A 

Batista & Cia Ltda, Regiane Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1701-54.2012.811.0111

 Código nº 51804

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Cleverson Antônio Sbardelotto e outros.

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 26.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33019 Nr: 328-56.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Reggiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33019

Processo nº 328-56.2010.811.0111

 Classe – Assunto: Execução

Exequente: Agrocria – Comércio e Indústria Ltda.

Executado: Claudiomar Reggiani

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da carta precatória de fls. 

70-73, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36291 Nr: 1132-87.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1132-87.2011.811.0111.

Código nº 36291

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Carlindo Miguel

Vistos em correição.

Considerando a juntada do comprovante de diligência de fls. 67-v, proceda 

a devida avaliação do bem apreendido.

Após, intime-se a parte autora para manifestar-se no que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33970 Nr: 1280-35.2010.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA DOS SANTOS SILVA ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SALVADOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 1280-35.2010.811.0111

Código nº 33970

Classe – Assunto: Averiguação de Paternidade

Requerente: Magna dos Santos Silva Estevão

Requerido: José Salvador Pereira

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte requerente às fls. 72.

Expeça-se ofício às empresas solicitadas.

Com as respostas dos ofícios, se localizado endereço do requerido, 

diverso dos autos, INTIME-SE, caso contrário, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem prejuízo, oficie-se a Secretaria de Assistência Social do Município de 

Pacajá-PA, requerendo informações sobre o requerido Sr. José Salvador 

Pereira.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36406 Nr: 1247-11.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE MATUPÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 36406

Processo nº 1247-11.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Carlos Augusto Leandro

Executado: Sindicato Rural de Matupá – MT

 Vistos em correição.

Considerando a conta indicada às fls. 222, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, intime-se a parte aurora para manifestar-se no que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31212 Nr: 237-97.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR BUENO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31212

Processo nº 237-97.2009.811.0111

 Classe – Assunto: Cumprimento de sentença – Ação Previdenciária

Exequente: Salvador Bueno de Carmo

Executado: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da informação de fls. 143-146, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direitop

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1520-19.2013.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., TEODORO F. 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Código nº 53416

Processo nº 1520-19.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Usucapião

Requerente: Luiz Carlos Francisco

Requeridos: Agropecuária do Cachimbo S/A e Teodoro F. dos Santos

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da carta precatória de fls. 

86-88, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32430 Nr: 1441-79.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Camatti Celuppi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Código nº 32430.

Processo nº 1441-79.2009.811.0111.

Requerente: Ivone Camatti Celuppi

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com nossas homenagens e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 1375-07.2006.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Moura de Lima, Acira Josefa de Moura Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26554.

Processo nº 396/2006.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Leandro Moura de Lima e Acira Josefa de Moura Lima

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono dos exequentes ser intimado a se manifestar, inclusive quanto 

aos pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 

4º NCPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27260 Nr: 3-04.1998.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS Indústria e Comércio de Madeiras, JURACI 

ANTONIO MAROCCO, SADI SERGIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Nascimento - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3-04.1998.811.0111 (Código 27260)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Sms Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Outros

Vistos em correição.

A celeuma jurídica acerca do pagamento das despesas com deslocamento 

dos oficiais de justiça, na atual conjuntura, ainda permanece incerta.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal do Pleno do nosso Sodalício 

Estadual nos autos n. 1000783-02.2017.811.0000 “as diligências 

promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto deve a Fazenda 

Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder Judiciário, 

arcando com seu pagamento”.

Entrementes, tal posicionamento foi suspenso ante a superveniência da 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2.899 – MT (2017/0159664-5), concernente 

à suspensão da medida liminar supramencionada que garantia o depósito 

prévio das diligências para os oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Isto posto, a Fazenda Pública está isenta ao pagamento da diligência de 

deslocamento dos oficiais de justiça para cumprimento dos mandados em 

ações em que é parte até ulterior deliberação.

Assim, delibero pelo prosseguimento regular do feito, independentemente 

do recolhimento da diligência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33819 Nr: 1129-69.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. Miranda & Cia Ltda - ME, CASSIO 

GARZEDIN RAYDAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1129-69.2010.811.0111

 Código nº 33819

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): M. V. Miranda & Cia Ltda. – ME e outro.

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 71-72.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50573 Nr: 445-76.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS-ME, 

EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

(PROCURADORA FEDERAL) - OAB:MAT. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 445-76.2012.811.0111

 Código nº 50573

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): IBAMA

Executado(s): E. A. dos Santos Becker Madeiras ME e outro.

Vistos em correição.

Manifesta-se a parte exequente sobre o teor da carta precatória juntada 

às fls. 41-42.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51671 Nr: 1568-12.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MARIALVA LTDA EPP, CLEUNICE MANTELLO DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1568-12.2012.811.0111 (Código 51671)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Imar Indústria e Comercio de Madeiras Marialva Ltda e Outros

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 44, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 1195-49.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamar Lúcia de Meira Barth, Rui Ernani Barth, 

BARTH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carvalho Duarte - 

OAB:4.346-A/MT, Rubia Mara Barth - OAB:OAB/MT 15243

 Processo nº 1195-49.2010.811.0111 (Código 33885)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente:Fazenda Pública Estadual

Executada: Barth Materiais para Construção Ltda

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51613 Nr: 1508-39.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F . R. COSTA & CIA LTDA - ME, Fátima Rossi 

Costa, ADEMIR ANTONIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1508-39.2012.811.0111

 Código nº 51613

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): F. R. Costa & Cia Ltda. –ME e outros.

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 59.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33615 Nr: 926-10.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RENATO COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:SIAPE 1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 926-10.2010.811.0111 (Código 33615)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Agência Nacional de Telecomunicações

Executado: Antonio Renato Costa Gomes

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito, com observância do endereço indicado às fl. 59.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51935 Nr: 83-40.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 83-40.2013.811.0111

 Código nº 51935

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): E. A. dos Santos Becker Maderias ME

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 42.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33625 Nr: 936-54.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P H VIEIRA & CIA LTDA, JOÃO MARCOS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 936-54.2010.811.0111 (Código 33625)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: P. H. Vieira & Cia Ltda e Outros

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 80, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23971 Nr: 819-05.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE BATISTA DE ASSIS MADEIRAS - 

ME, FRANCIANE BATISTA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 819-05.2006.811.0111 (Código 23971)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

 Executado: Franciane Batista de Assis Madeiras -Me

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls.107, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26410 Nr: 1338-77.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIDE BAPTISTA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1338-77.2006.811.0111 (Código 26410)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente:Fazenda Nacional

Executado: Laide Baptista Becker

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls.142, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36383 Nr: 1224-65.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ITAPIRANGA LTDA - EPP, José Roberto Dada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Processo nº 1224-65.2011.811.0111 (Código 36383)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

 Executado: Industria e Comercio de Madeiras Itapiranga Ltda - EPP

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls.124, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34430 Nr: 1741-07.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 
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- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1741-07.2010.811.0111 (Código 34430)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: Adelino Vieira de Souza

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51267 Nr: 1161-06.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Sandri EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1161-06.2012.811.0111

 Código nº 51267

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): A. Sandri EPP

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 80.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23968 Nr: 975-90.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 975-90.2006.811.0111

 Código nº 23968

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): E. A. dos Santos Becker Madeiras - ME

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 74.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51938 Nr: 86-92.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximino Tártari Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 86-92.2013.811.0111

 Código nº 51938

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Maximino Tártari Souza

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 18.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36451 Nr: 1292-15.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ITAPIRANGA LTDA - EPP, José Roberto Dada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Processo nº 1292-15.2011.811.0111 (Código 36451)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Indústria e Comercio de Madeiras Itapiranga Ltda – EPP e 

Outros

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 159, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35686 Nr: 527-44.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Írio Fernandes, Claudiomar Reggiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 527-44.2011.811.0111

 Código nº 35686

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Írio Fernandes e Claudiomar Reggiani

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente sobre os documentos de fls. 66-69, no 

prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 800-86.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Hospitalar Bertinetti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 
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Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 800-86.2012.811.0111

 Código nº 50910

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Sociedade Hospitalar Bertinetti Ltda.

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 78.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51507 Nr: 1405-32.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMESCLA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1405-32.2012.811.0111

 Código nº 51507

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Laminados Amescla Ltda. ME

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 45.

Remetam-se os autos à Procuradoria pertinente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23967 Nr: 974-08.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA MADEIRAS, JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 23967

Processo nº 974-08.2006.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Nacional

Executados: J. de Souza Madeiras e José de Souza

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29834 Nr: 292-82.2008.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Borges dos Santos, EDISON DE 

FREITAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ANA CAROLINA LENZI - OAB:13287/0-MT, Gefferson 

Cavalcanti Paixão - OAB:23125 O, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Souza Campos 

Neto - OAB:3670

 Código nº 29834

Processo nº 2008/51

 Classe – Assunto: Interdito Probitório

Requerente(s): Marcelo Antônio Balbinot

 Requerido(s): Reginaldo Borges dos Santos e outro.

Vistos em correição.

Desarquivados os autos, autorizo a carga dos autos para extração de 

cópia, conforme requerido às fls. 81-82.

Para isso, INTIME-SE o exequente para realizar a devida carga, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, sem manifestação da parte exequente, arquivem-se os autos.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32445 Nr: 1471-17.2009.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI LUIZ DAL CANTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OBA/SP 211.648

 Autos nº 1471-17.2009.811.0111

Código nº 32445

Classe – Assunto: Prestação de Contas

Requerente(s): Rudi Luiz Dal Canton

Requerido(s): Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal desde o protocolo da petição de fls. 

1415-1416, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo.

Diante disso, intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 1406.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50108 Nr: 1582-30.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE MARIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50108

Processo nº 1582-30.2011.811.0111

 Classe – Assunto: Ação Cível

Requerente: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

Requerida: Jaine Maria Alves

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca das correspondências devolvidas 

de fls. 100-105, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51523 Nr: 1421-83.2012.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIO MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BLOSFELD, Angelita Janderli Caetano, 

ALOISIO NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432, JOSÉ 

RIBEIRO JUNIOR - OAB:9410/MT

 Processo nº 1421-83.2012.811.0111

 Código nº 51523

Classe – Assunto: Reintegração/Manutenção de Posse

Requerente: Leonidio Martins da Costa

Requeridos: Nilson Blosfeld e outros.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

No mais, ante o requerimento de fls. 204, EXPEÇA-SE certidão de créditos 

em favor da Defensor Dativo, qual seja Dr. Igor Neves de Carvalho – 

OAB/MT 14.432, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são 

devidos (04 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 1356-93.2009.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Código nº 32339

Processo nº 1356-93.2009.811.0111

 Classe – Assunto: Depósito

Requerente(s): Banco Finasa S/A

Requerido(s): Maria Lucia de Souza

 Vistos em correição.

Desarquivados os autos, INTIME-SE a exequente para se manifestar no 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, sem manifestação da parte exequente, arquivem-se os autos.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 1672-09.2009.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVRDO, KIVIA KARINA RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Roselandia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1672-09.2009.811.0111

Código nº 32657

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Kivia Karina Ramos de Oliveira e outro.

Requerido: Wagner Rodrigues de Oliveira

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte requerente às fls. 70.

Expeça-se ofício às empresas solicitadas.

Com as respostas dos ofícios, se localizado endereço do requerido, 

diverso dos autos, INTIME-SE, caso contrário, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35541 Nr: 384-55.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35541

Processo nº 384-55.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Florentina Soares Cardoso de Oliveira

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Certifico para os devidos fins que conforme autorizado e de acordo com 

disposto no artigo 422 CPP ABRO VISTAS a defesa dos réus, para em 05 

(cinco)dias, apresentarem o rol de testemunhas que serão ouvidas em 

plenário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54990 Nr: 1145-81.2014.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Campanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT 20.732, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 54990.

Processo nº 1145-81.2014.811.0111.

Requerente: Bradesco Leasing S/A

Requerido: Celso Luiz Campanholi

Vistos em correição.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com nossas homenagens e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54148 Nr: 446-90.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796

 Código nº 54148

Processo nº 446-90.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco Daycoval S/A

Executado: Plinio José Maldaner

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50664 Nr: 539-24.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIS LUIS MAZZONETTO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50664

Processo nº 539-24.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Cível

Requerente(s): Regis Luiz Mazzonetto – ME

 Requerido(s):Estado do Mato Grosso

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33494 Nr: 804-94.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO CAIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33494

Processo nº 804-94.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Mauro Paulo Caioni

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Expedidos os competentes alvarás, foram retirados pelo procurador 

construído nos autos.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, bem como considerando a decisão de 

fls. 188, constato que ocorreu a devida quitação da dívida.

Assim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50504 Nr: 373-89.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigo 

61, caput, do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos crimes descritos no artigo 147, caput, do Código Penal 

e artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, na forma do artigo 7º, I e II, da Lei nº 

11.340/06, supostamente praticado por Adão Batista Coutinho e JULGO 

EXTINTA por sentença a presente ação penal.Expeça-se certidão em 

favor da causídica nomeada.Transitada em julgado a presente sentença, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Publique-se.Registra-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Matupá – MT, 28 de junho de 2016.Fabio PetengillJuiz 

Substituto

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70215 Nr: 949-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 949-24.2018.811.0030Código 70215DECISÃOVistos etc. 

..Dessa forma, a questão atinente à guarda e convivência da criança com 

a genitora/parte autora é complexa e deve ser aferida com prudência, 

posto que há a necessidade de se apurar ainda, eventual ocorrência de 

alienação parental, conforme relatos descritos pelo requerido.Nesta 

senda, considerando que não restou evidenciado que a genitora possui 
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condições de exercer os cuidados básicos para com a criança, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO por ora o pedido de 

busca e apreensão da criança, porém determino sejam adotadas 

providências para esclarecimento dos fatos. II – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISDetermino a realização de estudo psicológico e social, COM 

URGÊNCIA, com todos as partes integrantes da presente demanda, para 

averiguar indícios da prática de atos de alienação parental, bem como se a 

criança em companhia do genitor encontra-se em situação de risco, haja 

vista as alegações de maus tratos, devendo apresentar laudo antes da 

realização da audiência. Intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 25/05/2015, às 

09h00mim.Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo legal. 

Cientifique-se o Ministério Público e Advogada Constituída.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Batista Maciel, João Victor da Silva 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Emerson Flávio de Andrade - OAB:6730/O

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Sávio Batista Maciel, expeça-se o necessário, 

mantendo-se a decisão anterior pelos próprios fundamentos.Aguarde-se a 

realização de audiência de instrução designada à ref. 88. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44068 Nr: 185-77.2014.811.0030

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de M. Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juciane Pereira Lima - OAB:MT 

- 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a proceder a retirada dos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66894 Nr: 2735-40.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

A parte autora foi intimada para proceder com a juntada de documento que 

comprovasse a sua hipossuficiência, bem como para trazer aos autos 

inicio de prova contemporânea, contudo quedou-se inerte, conforme 

certidão retro.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a determinação 

de ref. 4, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42632 Nr: 461-45.2013.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-AdCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217.967/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a proceder ao recolhimento das 

custas de preparo para expedição da carta precatória para integral 

cumprimento da decisão de fl. 107, juntando comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69940 Nr: 816-79.2018.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemir Luiz Celso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da 24ª Ciretran de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II- DO PEDIDO LIMINARO ato impugnado refere-se a emissão do 

licenciamento do veículo (CLRV 2017), pelo que o impetrado deixou de 

emitir, condicionando ao pagamento de multa, da qual não teria sido 

notificado. De acordo com o art. 300 do CPC a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da 

demora) ou risco ao resultado útil do processo.A Súmula 127 do Superior 

Tribunal de Justiça estabelece o seguinte:“É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Desse modo, não há nos autos comprovação de que o 

impetrado foi notificado das infrações, fato que impõe o deferimento do 

pleito liminar. É importante destacar que a autoridade coatora foi 

devidamente notificada, contudo essa quedou-se inerte, conforme 

certidão de ref.13.Assim, restou demonstrada a verossimilhança das 

alegações. Neste mesmo sentido, o perigo da demora está evidenciado 

pelo fato de que o impetrante não pode ser impedido de realizar o 

licenciamento do seu veículo enquanto se aguarda a solução final da 

demanda, já que tal fato poderia cercear o seu direito de liberdade de ir e 

vir com o seu bem. Diante disso, defiro pedido liminar. III- DAS 

DISPOSIÇÕES

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13614 Nr: 54-49.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contabilidade Universal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antônio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 621,08 (seiscentos e vinte e um reias e 

oito centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44722 Nr: 738-27.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiany de Andrade Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletronics Ltda, Eletromar Móveis 

Eletrodomésticos Ltda- Loja Martinelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remigio de 

Oliveira - OAB:86.844/MG, Cristiano Alcides Basso - OAB:6252, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857, Rafael Good God Chelotti - 

OAB:139.387/MG

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 509,51 (quinhentos e nove reais e 

cinquenta e um centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2347 Nr: 3-24.1996.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos das Dores de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BETÂNIA PATRICIA 

SALLES, para devolução dos autos nº 3-24.1996.811.0030, Protocolo 

2347, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41185 Nr: 1151-32.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JEFERSON FERRAZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 45,00 

(quarenta e cinco ) reais, para cumprimento do mandado de liminar e 

citação, por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7092 Nr: 697-38.2006.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Grigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, 

ajuizada pela Valdiney Ferreira de Oliveira em face de Valdernir Grigio, 

ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial.

Entre um ato e outro, as partes compuseram acordo em audiência, 

conforme termo juntado às fls. 242/243.

Às fls. 245 o patrono do requerente pugnou pelo arbitramento de 

honorários.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com resolução 

do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo realizado em audiência (fls. 242/243), que passará a fazer parte 

integrante desta sentença.

Honorários advocatícios, conforme delineado no termo de acordo.

Arbitro ao defensor dativo honorários no valor correspondente a 10 URH.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se 

o executado para que recolham as custas processuais no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os autos.

Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 17 de janeiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7092 Nr: 697-38.2006.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Grigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Defiro o pedido à fl. 235, remetendo-se os autos à conciliadora, com o 

escopo de que designe e realize audiência de conciliação no presente 

feito.

Intime-se a parte autora sobre o teor desta decisão, bem como para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pela 

conciliadora.

Designada a data da audiência de conciliação, proceda-se a intimação da 

parte requerida, bem como do terceiro interessado Genaldo Alves 

Macena, qualificado nos autos em apenso, para que compareçam na 

audiência, acompanhados de seu procurador.

Oportunamente, voltem os autos conclusos.

Às providências.

Nortelândia/MT, 02 de outubro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 761-38.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Nunes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte autora, DR. ANDRÉ ASSIS 

ROSA-OAB-MT.19.077-A, para manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça, ás fls. 73, a saber: CERTIFICO que DEIXEI DE INTIMAR o 

executado: CARLITO NUNES LOPES, em virtude do mesmo ter se mudado 

para cidade de Cuiabá/MT e não deixando endereço com ninguém , 

informação da ex vizinha Srª Rafaela Garcia Gomes, da rua professora 

Eleonice dos Santos Cohab. Nortelândia, 4 de maio de 2018 - Luiz 

Aparecido Viana-Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 557-23.2014.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, nos termos do artigo 337 do CPP.

Para tanto, restitua-se a fiança paga pelo réu, conforme prevê o art. 

1.471, §1º da CNGC.

Após, diante do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34565 Nr: 240-88.2015.811.0031

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Pinheiro de Souza Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNYS BRONSON PINHEIRO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO 3ª PUBLICAÇÃO PARA SER PUBLICADO 03 

VEZES, COM INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS.

PRAZO: 10(DEZ) DIAS

AUTOS N.º 240-88.2015.811.0031 – Cód. 34565

ESPÉCIE: INTERDIÇÃO E CURATELA

CURADORA: Jucilene Pinheiro de Souza Figueiredo

INTERDITADO:Jonnys Bronson Pinheiro de Figueiredo, Cpf: 70144392194, 

Rg: 22881441 SSP MT Filiação: Laelcio Gomes de Figueiredo e Jucelene 

Pinheiro de Souza, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Boa Esperança, Nº. 160, Bairro: Bandeirante, Cidade: 

Nortelândia-MT.

Causa da interdição Limites da Curatela: O interditado é portador de 

(oligovrenia grave – CID F72-associada a transtorno neuro Psicomotor – 

CID F84, comprometimento físico e mental, que a inabilita de reger sua 

pessoa como assumir atividades laborativas de administrar seus bens, 

posto que o mesmo é absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada 

a praticar todos os atos da vida civil em nome do interditado. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bethânia Maximiana de Souza 

(Técnico Judicial), digitei. E Ivete Souza Figueredo Campos( Gestor(a) 

Judiciário(a). O conferi.

Nortelândia - MT, 14 de maio de 2018.

Ivete Souza Figueredo Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37809 Nr: 841-60.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as buscas pelos convênios BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD restaram infrutíferas, intime-se a autora, através de seu 

advogado dativo, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53958 Nr: 2065-50.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46908 Nr: 1088-63.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA LAZARA MACHADO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

LUZINETE APARECIDA TARGA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para querendo, 

impugnar a contestação.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18/2018 – DF.

 O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que servidora Distribuidora, Contadora e Partidora desta 

Comarca, nomeada Gestora Administrativa 3, Srta. Karla Beatriz 

Bernatzky, matrícula 25882, estará afastada de suas funções no período 

de 16 a 30 de maio do corrente ano em razão de gozo de férias 

regulamentares referente ao exercício de 2017, conforme consta no 

Sistema SGP – Sistema Gestão de Pessoas;

 CONSIDERANDO que a servidora responde pelas Centrais de Mandados 

(CM) e de Arrecadação e Arquivamento (CAA) desta Comarca, conforme 

Portaria 54/2017-DF (DJE 10118/2017) e Portaria 60/2017-DF (DJE 

10142/2017);

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o período de férias acima mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, Técnico 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 628 de 744



Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de Distribuição, na 

função de Distribuidor em Substituição, bem como para responder pela 

Central de Mandados e pela Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca, em substituição à servidora Karla Beatriz Bernatzky, no 

período de 16 a 30 de maio de 2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Monte Verde, 11 de maio de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65861 Nr: 1616-60.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio Martins Colman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRIO SÉRGIO MARTINS COLMAN, Cpf: 

60792671104, Rg: 779909, Filiação: Luzia Brasilina da Costa e Mauro 

Márcio Martins Colman, data de nascimento: 20/01/1975, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, convivente, vaqueiro/açogueiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 171 do Código Penal.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 5 8 6 1  -  A u t o s  n . 

1616-60.2014.811.0091DespachoVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

26 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69767 Nr: 402-63.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI DOS SANTOS, Cpf: 

93105606149, Rg: 1586082-5, Filiação: Maria Pinheiro dos Santos e Alipio 

Miguel dos Santos, data de nascimento: 17/12/1973, brasileiro(a), natural 

de Moreira Sales-PR, convivente, industriário/lavrador, Telefone 

8407-3619. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nos Art. 306 e 309 da Lei 9.503/97 (CTB) , em concurso 

material Art. 69 do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição.Indefiro o pedido acerca de eventual 

custódia do acusado em estabelecimento prisional haja vista que o 

Ministério Público goza de poder de requisição, (art. 47 do Código de 

Processo Penal). Assim, poderá requisitar diretamente autoridades ou 

funcionários que devam ou possam fornecer as informações solicitadas e 

por conseguinte contribuir para a celeridade processual nos processos 

em tramite nesta comarca.Tendo em vista que foram frustradas as 

tentativas de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, 

nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de 

Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69678 Nr: 337-68.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI DOS SANTOS, Cpf: 

93105606149, Rg: 1586082-5, Filiação: Maria Pinheiro dos Santos e Alipio 

Miguel dos Santos, data de nascimento: 17/12/1973, brasileiro(a), natural 

de Moreira Sales-PR, convivente, industriário/lavrador, Telefone 

8407-3619. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 129 , parágrafo 9º do Código Penal , com as 

implicações da Lei nº. 11.340/06.

Despacho: Vistos em correição.Indefiro o pedido acerca de eventual 

custódia do acusado em estabelecimento prisional haja vista que o 

Ministério Público goza de poder de requisição, (art. 47 do Código de 

Processo Penal). Assim, poderá requisitar diretamente autoridades ou 

funcionários que devam ou possam fornecer as informações solicitadas e 

por conseguinte contribuir para a celeridade processual nos processos 

em tramite nesta comarca.Tendo em vista que foram frustradas as 

tentativas de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, 

nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de 

Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 66503 Nr: 118-89.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

02825780138, Rg: 2791654-5, Filiação: Aparecida de Freitas de Oliveira e 

Jose de Oliveira, data de nascimento: 08/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Iturama-MG, casado(a), pedreiro - peão de boi. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nos Art. 147 do Código Penal e 21 do Decreto-Lei nº. 

3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), na forma do artigo 7°, incisos I e 

II, da Lei n°. 11.340/2006.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 6 5 0 3  -  A u t o s  n . 

118-89.2015.811.0091DespachoVistos, etc.Defiro, por ora, em parte, 

conforme requerido pelo Ministério Público. Sendo assim, cite-se o 

acusado por carta precatória, no endereço indicado pelo Ministério Público 

(fl.69), para responder à ação penal, por escrito, no prazo de 10(dez) dias 

(art.396 do CPP). Advirta-se o acusado de que caso não apresente a 

resposta no prazo legal, ou se, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo ou Defensor Público.Após, restando infrutífera a 

citação, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 14 de julho de 2017.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66727 Nr: 249-64.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ GONÇALVES DA CRUZ, Cpf: 

04284516167, Rg: 2233606-0, Filiação: Jovanir Gonçalves da Cruz e Elza 

da Silva, data de nascimento: 10/07/1990, brasileiro(a), natural de Nova 

Monte Verde-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 121, parágrafo 2°, na forma do Art.14, II do Código 

Penal , Art.147 (por duas vezes - vítimas diversas - em concurso formal 

de delitos - na forma do Art.70) do Código Penal , e Art. 21 do Decreto-Lei 

n°. 3.668/1941

Despacho: Código 66727 - Autos n. 249-64.2015.811.0091.Vistos em 

correição.Cite-se o denunciado no endereço fornecido à fl. 113 para 

apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias.Advirta-o de que 

caso não apresente resposta no prazo legal, ou se, citado, não constituir 

defensor, ser-lhe-á nomeado defensor dativo ou Defensor 

Público.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 10 de 

julho de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66983 Nr: 413-29.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Araújo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZEU ARAÚJO MARTINS, Cpf: 

61678959172, Rg: 704.703, Filiação: Brasileu Borge de Araújo e Maria 

Tereza Martins Araújo, data de nascimento: 30/03/1969, brasileiro(a), 

natural de Terra Roxa-PR, solteiro(a), motorista/gerente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 14 da Lei n°. 10.826/2003.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 6 9 8 3  -  A u t o s  n . 

413-29.2015.811.0091DespachoVistos em correição.Indefiro o pedido de 

certificação acerca de eventual custódia do acusado em estabelecimento 

prisional haja vista que o Ministério Público goza de poder de requisição, 

(art. 47 do Código de Processo Penal). Assim, poderá requisitar 

diretamente autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecer 

as informações solicitadas e por conseguinte contribuir para a celeridade 

processual nos processos em tramite nesta comarca.Frustradas as 

tentativas de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, 

nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de 

Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Nova Monte Verde/MT, 1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 999-81.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJB, LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMIR JOSÉ BORGES, Filiação: 

Valdemar Borges e Doraci de Oliveira Borges, data de nascimento: 

15/02/1974, brasileiro(a), natural de Boa Esperança-PR, convivente, 

vaqueiro e atualmente em local incerto e não sabido LUCIANA 
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ALEXANDRE DE SOUZA, Filiação: Antonio Alexandre de Souza e Maria 

Aparecida de Souza, data de nascimento: 05/12/1975, brasileiro(a), 

natural de Mozarlândia-GO, convivente, doméstica. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado VALDEMIR JOSÉ BORGES foi denunciado 

por suposta prática do crime como incurso no Art. 213 caput, combinados 

com Art. 224, a, e 226 II, na forma do Art. 69, todos do Código Penal E a 

acusada LUCIANA ALEXANDRE DE SOUZA foi denunciada por suposta 

prática do crime como incurso no Art. 213, caput, do Código Penal c/c o 

Art. 224, a, ART.226, II, Art. 13, parágrafo 2°, Art. 29, todos do meso 

diploma legal e combinados com o Art. 1°, V , da Lei n°. 8.072/90.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  3 3 6 3 5  -  A u t o s  n . 

999-81.2006.811.0091DespachoVistos em correição.Cumpra-se o contido 

à fls. 225, citando os acusados por edital.Após, findo prazo sem 

manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

independentemente de novo despacho.  Após ,  vo l tem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65211 Nr: 1124-68.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON CLUGG, Cpf: 94295581100, Rg: 

13885170, Filiação: Tereza Aparecida Vieira Clugg e Sebastião Clugg, data 

de nascimento: 09/05/1981, brasileiro(a), natural de Janiopolis-PR, 

solteiro(a), autônomo(compra e venda de veículos). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso na pena do Art. 171, caput , por três vezes, na forma do 

Art. 69, todos do Código Penal.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 5 2 1 1  -  A u t o s  n . 

1124-68.2014.811.0091DespachoVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36578 Nr: 1032-03.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Alves de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISES ALVES DE AMORIM, Filiação: 

João Alves de Morim e Maria Nunes da Silva, data de nascimento: 

06/08/1968, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso na pena do Art. 155, parágrafo 4°, inc. II c/c Art. 61, inc. II, 

"h", ambos do Código Penal.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  3 6 5 7 8  -  A u t o s  n . 

1032-03.2008.811.0091.DECISÃOVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

27 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66907 Nr: 352-71.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILSON GUIMARÃES DA SILVA, Cpf: 

04814094167, Rg: 2451022-0, Filiação: Isabel Luiz Guimarães e Manoel 

Bernardo da Silva Neto, data de nascimento: 24/07/1986, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, convivente, serviços gerais em serraria, 

Telefone (66) 98453-9096. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 129, parágrafo 9°, na forma do Art. 7°, incisos I e II, 

da Lei nº. 11.340/2006 .

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 6 9 0 7  -  A u t o s  n . 

352-71.2015.811.0091DespachoVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 
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1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 1364-91.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS, ELdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIEL MANOEL DOS SANTOS, Cpf: 

73136271149, Rg: 1681856-3, Filiação: Ivany Manoel dos Santos, data de 

nascimento: 11/12/1986, brasileiro(a), natural de Boa Esperança-PR, 

convivente, serviço braçal/motorista (isafort) e atualmente em local incerto 

e não sabido ETATIANE LINO DOS SANTOS, Rg: 2.211.856-0, Filiação: 

Marluci Lino dos Santos e José Lino dos Santos, data de nascimento: 

07/01/1990, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado JOSIEL MANOEL DOS SANTOS foi 

denunciado por suposta prática do crime como incurso nos Art. 1º, II, c/c 

parágrafo 4°, II, da Lei n°. 9.455/1997, por duas vezes, na forma do Art.69 

caput do Código Penal e na do Art. 7°, incisos I e II, da Lei n° 11.340/2006 E 

a acusada ETATIANE LINO DOS SANTOS foi denunciada por suposta 

prática do cime como incursa no Art. 1°, parágrafo 2° da Lei n°. 

9.455/1997, por duas vezes, na forma do Art. 69 caput do Código Penal.

Despacho: DespachoVistos, etc.Indefiro, por hora, o pedido do Ministério 

Público no que tange a certificar se os acusados encontram-se presos. 

Observa-se que para tal diligencia há a necessidade de oficiar 

Superintendência de gestão de cadeias Estadual e tal providência deve ter 

tomada pelo membro do parquet, pois possui poder requisitório e meios 

para fazê-lo.Por fim, expeça-se edital de citação dos acusados Josiel 

Manoel Dos Santos e Etatiane Lino Dos Santos com prazo de 15 dias, nos 

termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e ss do CPP, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação dos acusados, 

certifique-se e voltem conclusos para providências cabíveis.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 20 de julho de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39174 Nr: 905-94.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, Rg: 

1.474.255-1, Filiação: Alexandre Pereira e Madalena Clotilde da Silva, data 

de nascimento: 16/06/1984, brasileiro(a), natural de Juruena-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas sanções do Art. 155, parágrafo 4°, inciso I c/c 

parágrafo 1° do Código Penal.

Despacho: Vistos em Correição.Processo em Ordem.Ante a existência de 

prova da materialidade e de suficientes indícios da autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada em face de ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, vulgo 

“Jeguinho”, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c § 

1º, do Código Penal.CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, por meio de advogado, responda à acusação, por 

escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

as testemunhas pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.O oficial deverá indagar o acusado se este possui 

condições para contratar advogado, consignando expressamente sua 

resposta.Determino que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes dos acusados no Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso, no Instituto Nacional de Identificação Criminal – INI. 

Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à 

Delegacia de Polícia local.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 16 de Novembro de 

2016.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 349-87.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Peixoto, Jonatan dos Reis Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO PEIXOTO, Cpf: 04823708156, 

Rg: 2111039-5, Filiação: Solilda de Resende e José Euripedes Peixoto, 

data de nascimento: 14/07/1992, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

convivente, serviços gerais em fazenda, Telefone (66) 8436-5958 e 

atualmente em local incerto e não sabido JONATAN DOS REIS BARBOSA, 

Cpf: 04751197118, Rg: 2398543-7, Filiação: Raimundo Wilson Sampaio e 

Maria José Romualdo dos Reis, data de nascimento: 04/10/1990, 

brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, convivente, Telefone (66) 

8452-8932. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Os acusados CRISTIANO PEIXOTO E JONATAN DOS 

REIS BARBOSA foram denunciados por suposta prática do crime como 

incurso nos preceitos do Art. 14 da Lei n°. 10.826/2003 e Art. 121 

parágrafo 2°, incisos I e IV, Art. 121 parágrafo 2°, inciso V, na forma do 

Art. 14, II , ambos do Código Penal, todos na forma do Art. 69 do Código 

Penal.

Despacho: Código 62194 – Autos n. 349-87.2013.811.0091Vistos em 

correição.Ante as infrutíferas tentativas de citação dos acusados, defiro a 

cota ministerial de fls. 103/106.Dessa forma, expeça-se edital de citação 
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dos acusados CRISTIANO PEIXOTO, vulgo “NEGÃO” e JONATAN DOS 

REIS BARBOSA com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, 

e 364 e ss. do CPP, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

qualquer manifestação do acusado, certifique-se e voltem conclusos para 

providências cabíveis.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 1 de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66889 Nr: 343-12.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Gomes Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS GOMES TENÓRIO, 

Cpf: 76457052215, Rg: 000807054, Filiação: Rita Gomes de Barros e 

Antonio Tenório de Barros, data de nascimento: 09/11/1983, brasileiro(a), 

natural de Navirai-MS, convivente, compra e venda de gado, Telefone (66) 

8445-2587. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 155, parágrafo 4°, inciso II, e Art. 162, "caput", 

ambos do Código Penal, na forma do Art. 69, também do Código Penal 

Brasileiro.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 6 8 8 9  -  A u t o s  n . 

343-12.2015.811.0091DespachoVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

1º de março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65594 Nr: 1440-81.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HILDEBRANDO DOS REIS MOURÃO, 

Filiação: Delcina dos Reis e Francisco Araújo Mourão, data de nascimento: 

18/09/1969, brasileiro(a), natural de Augustinopolis-TO, separado(a) 

judicialmente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 147 c/c Art. 61, inciso II, alínea "f" (prevalecendo-se 

das relações domésticas, de acordo com a lei específica) do Código Penal, 

na forma do Art. 7° incisos I e II, da Lei n°. 11.340/2006.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 5 5 9 4  -  A u t o s  n . 

1440-81.2014.811.0091DespachoVistos em correição.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

27 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66156 Nr: 1866-93.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Fernandes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO FERNANDES LOPES, Cpf: 

70081337159, Rg: 2167932-0, Filiação: Neuza Fernandes Lopes, data de 

nascimento: 24/05/1993, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

solteiro(a), serviços gerais - richardson madeiras. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas do Art. 155, parágrafo 4º, inc. II, Art.171, caput, e 

Art.299, caput, por duas vezes c/c Art.69, todos do Código Penal.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 6 1 5 6  -  A u t o s  n . 

1866-93.2014.811.0091DespachoVistos em correição.Defiro o 

requerimento ministerial retro. Assim, considerando que foram frustradas 

as tentativas de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 

dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de 

Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67624 Nr: 823-87.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Gonçalves dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS, 

Rg: 1912886-0, Filiação: Antonia Gonçalves dos Santos, data de 

nascimento: 01/08/1982, brasileiro(a), natural de Tapirai-MS, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas do Art. 302, com aumento de pena do parágrafo 

1°, inciso I, todos da Lei n°. 9.503/97, por duas vezes, em concurso 

formal, nos moldes do Art. 70, do Código Penal.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 7 6 2 4  -  A u t o s  n . 

823-87.2015.811.0091DespachoVistos em correição.Indefiro o pedido 

acerca de eventual custódia do acusado em estabelecimento prisional haja 

vista que o Ministério Público goza de poder de requisição, (art. 47 do 

Código de Processo Penal). Assim, poderá requisitar diretamente 

autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecer as 

informações solicitadas e por conseguinte contribuir para a celeridade 

processual nos processos em tramite nesta comarca.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

27 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63144 Nr: 1188-15.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ângelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR ÂNGELO DE SOUZA, Cpf: 

27488299809, Rg: 342274739, Filiação: Maria de Souza e José Angelo de 

Souza, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas do Art. 41, caput, e Art. 50, ambos la Lei nº. 

9.605/98.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 3 1 4 4  -  A u t o s  n . 

1188-15.2013.811.0091DespachoVistos em correição.Cumpra-se o 

contido às fls 49. Assim, tendo em vista que foram frustradas as 

tentativas de localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, 

nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de 

Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63003 Nr: 1055-70.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irdeu Pinto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRDEU PINTO DA COSTA, Cpf: 

42435641168, Rg: 471.966, Filiação: Josefa Machado da Silva e Deuzelino 

Pinto da Costa, brasileiro(a), divorciado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas do Art. 41, caput, da Lei nº. 9.605/98 .

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 3 0 0 3  -  A u t o s  n . 

1055-70.2013.811.0091DespachoVistos em correição.Indefiro o pedido 

acerca de eventual custódia do acusado em estabelecimento prisional haja 

vista que o Ministério Público goza de poder de requisição, (art. 47 do 

Código de Processo Penal). Assim, poderá requisitar diretamente 

autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecer as 

informações solicitadas e por conseguinte contribuir para a celeridade 

processual nos processos em tramite nesta comarca.Tendo em vista que 

foram frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e 

seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

26 de fevereiro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39494 Nr: 1225-47.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON DE SOUZA MENDES, Rg: 

02755478-3, Filiação: Avelino de Souza Mendes e Minervina Candida 

Mendes, data de nascimento: 07/12/1967, brasileiro(a), natural de Três 

Lagoas-MS, solteiro(a), serviços gerais - faz. bela manhã. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas sanções do Art. 155, caput, c/c parágrafo 1°, do Código 

Penal.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  3 9 4 9 4  -  A u t o s  n . 

1225-47.2010.811.0091.DECISÃOVistos em correição.Defiro conforme 

requerido pelo Ministério Público. Cite-se o réu via edital, nos termos do 

artigo 363, parágrafo 1º, e artigos 364 e 365, todos do Código de 

Processo Penal.Após, venham os autos conclusos para deliberação 

quanto à aplicação do artigo 366, CPP.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65604 Nr: 1450-28.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 65604 – Autos n. 1450-28.2014.811.0091

Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 

2018 às 17h50, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como o réu, 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do 

CPP.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72118 Nr: 39-42.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 72118 – Autos n.39-42.2017.811.0091

DESPACHO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 62/70, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15/10/2018, às 17h50, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38075 Nr: 1189-39.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PTNF, ANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riely Camilo Bordini - 

OAB:sp387986

 Código 38075 – Autos n. 1189-39.2009.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se o executado, no endereço fornecido à fl. 92, no prazo de 03 dias 

pagar o débito alimentar e juntar comprovante de pagamento aos autos, 

sob pena de prisão pelo prazo de até 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo sem o devido pagamento pelo executado, certifique-se 

e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76505 Nr: 631-52.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Paranaíta - MT - Vara Única, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Evangelista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 

- OAB:15993

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Desta forma, designo audiência para o dia 07 de maio de 2018, às 15h30, 

neste Juízo.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74108 Nr: 1249-31.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Fernandes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Diante do exposto, DEFIRO tutela de urgência requerida para o fim de 

determinar que Banco Cetelem S/A. promova a suspensão dos descontos 

referente à “Operação n. 51-817194052/16”, no prazo de 48 horas, 

arcando a parte ré, caso contrário, com multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Dou o feito por 

saneado.Fixo como pontos controvertidos a celebração do contrato entre 

as partes, bem como a existência de dano moral dele decorrente.Entendo 

que incide na espécie o instituto da inversão do ônus da prova, previsto 

no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:“Art. 

6º. São direitos básicos do consumidor:...VIII – a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO 

ou QUANDO FOR ELE HIPOSSUFICIENTE, segundo as regras ordinárias de 
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experiências;Conforme já sobejamente explanado, o autor enquadra-se na 

hipótese legal, pelo que a inversão do ônus probatório é medida de rigor, 

conforme já deferido às fls. 39/40.Sendo assim, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, indiquem as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que pretendem produzir, especificando a oportunidade e 

relevância.Em caso de requerimento de produção de prova oral, na 

oportunidade devem apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, 

parágrafo 4º, CPC). Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 

e 455, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.Transcorrido 

o prazo sem manifestação das partes retornem conclusos para 

deliberação acerca da produção de prova pretendida, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 24 de abril de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para apresentação das alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74108 Nr: 1249-31.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Fernandes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Intimação das partes sobre o despacho de fls. 93/95: "(...) Diante do 

exposto, DEFIRO tutela de urgência requerida para o fim de determinar que 

Banco Cetelem S/A. promova a suspensão dos descontos referente à 

“Operação n. 51-817194052/16”, no prazo de 48 horas, arcando a parte 

ré, caso contrário, com multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até 

o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Dou o feito por saneado.Fixo como 

pontos controvertidos a celebração do contrato entre as partes, bem 

como a existência de dano moral dele decorrente.Entendo que incide na 

espécie o instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:“Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor:...

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO ou QUANDO FOR ELE HIPOSSUFICIENTE, 

segundo as regras ordinárias de experiências;Conforme já sobejamente 

explanado, o autor enquadra-se na hipótese legal, pelo que a inversão do 

ônus probatório é medida de rigor, conforme já deferido às fls. 

39/40.Sendo assim, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, indiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que 

pretendem produzir, especificando a oportunidade e relevância.Em caso 

de requerimento de produção de prova oral, na oportunidade devem 

apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, parágrafo 4º, CPC). Devem 

as partes observar o disposto nos artigos 450 e 455, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo sem 

manifestação das partes retornem conclusos para deliberação acerca da 

produção de prova pretendida, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da l ide.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 24 de abri de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68440 Nr: 1345-17.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Antonio Bellaver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, diga a parte 

requerida acerca das provas que pretende produzir, indicando a 

necessidade e pertinência, no prazo de 15 dias.

Superado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73229 Nr: 781-67.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio de Souza, Veroni dos Santos 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73229 - Autos n. 781-67.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido 

às fls. 52/53.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

69.369,99 (sessenta e nove mil e trezentos e sessenta e nove reais e 

noventa e nove centavos - fls. 53), via SISBACEN. Se a diligência de 

constrição de valores on-line for positiva, converta-se em penhora os 

valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

Após, intime-se a parte executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao credor via Alvará de Levantamento.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

SISBACEN, intime-se a parte credora para manifestação em 5 dias, 

requerendo o que entender de direito, indicando bens do devedor 

passíveis de penhora, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

inciso III, Código de Processo Civil.

Outrossim, sendo a quantia bloqueada irrisória proceda-se ao 

desbloqueio.

Existindo indicação de bens, penhorem-se os bens indicados. Não 

havendo indicação ou ficando inerte o credor, conclusos para sentença 

de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37581 Nr: 693-10.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanrosso & Zanrosso LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA UNIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37581 - Autos n. 693-10.2009.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido 

às fls. 123.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 
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14.827,80 (quatorze mil e oitocentos e vinte e sete reais e oitenta 

centavos - fls. 123), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de 

valores on-line for positiva, converta-se em penhora os valores 

eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

Após, intime-se a parte executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao credor via Alvará de Levantamento.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

SISBACEN, intime-se a parte credora para manifestação em 5 dias, 

requerendo o que entender de direito, indicando bens do devedor 

passíveis de penhora, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

inciso III, Código de Processo Civil.

Outrossim, sendo a quantia bloqueada irrisória proceda-se ao 

desbloqueio.

Existindo indicação de bens, penhorem-se os bens indicados. Não 

havendo indicação ou ficando inerte o credor, conclusos para sentença 

de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de abril de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 885-93.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, com resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER EXTINTO O CRÉDITO DO 

CONTRATO DE N. 20202096.Condeno a requerida ao pagamento a título de 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (presente data), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.Condeno a 

parte ré a pagar as custas e despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 11 de maio de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 1961-70.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Martins Stieven Pinho, Aline Schevinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da decisão 

abaixo colacionada:

VISTOS.

Tendo em vista que em análise aos autos não há guia, tampouco, 

comprovante de pagamento das custas e taxas iniciais, intime-se a parte 

exequente para que providencie o recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58137 Nr: 393-53.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Antonio Rizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos. “I - Defiro o pedido do parquet. Redesigno o ato solene para o dia 

08 de novembro de 2018, às 13:30 horas. II - Intime-se a parte requerida 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra ele alegado, 

caso não compareça, ou, comparecendo, se recuse a depor. III – Fica a 

parte requerida incumbida de trazer, na audiência, a testemunha por ela 

arrolada na ref. 46, sob pena de preclusão.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

que aqui estão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 874-50.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159/O

 Pelo MM. Juiz de Direito foi, então, DELIBERADO: “VISTOS. Defiro o pedido 

da parte requerida, assim, redesigno para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 13h30min, para audiência de instrução. No mais, consigno que este 

Juízo entrou em contato telefônico com a assessoria de Valdenir José dos 

Santos - Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, ficando acertada a 

redesignação do presente ato para a data supracitada. No mais, 

considerando a juntada de atas notariais aos autos pela parte autora, 

dê-se vista a parte contrária para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por medida de cautela, encaminhe-se cópia deste despacho via 

ofício à assessoria do requerido, comunicando-se a redesignação do ato. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, Estagiário, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 805-13.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Maquinas Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ramos Saenger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado, devendo a parte interessada fornecer 

os meios necessários para a efetivação da medida.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56445 Nr: 1010-47.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, LUIZ GUSTAVO 

FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRENCO DO BRASIL S/A, CNPJ: 

01806966002631. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/11/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AGRENCO DO BRASIL S/A, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXPORTAÇÃO NÃO EFETIVADA E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE 

EXPORTAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

16018/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/10/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.723.210,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61185 Nr: 30-32.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTR, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIL RODRIGUES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente MARIA TEREZA RODRIGUES, brasileira, 

casada, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº. 3854509-6 

SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº. 408.492.109-25 residente e domiciliada 

na Estrada travessão da proteção, Assentamento Entre Rios, Zona Rural, 

comarca de Nova Ubiratã/MT, propôs AÇÃO DE DIVÓRCIO contra ADIL 

RODRIGUES, brasileiro, qualificação desconhecida, endereço 

desconhecido, alegando em síntese que contraíram matrimônio em 

14/02/1979 sob o regime de comunhão parcial de bens; que 

permaneceram casados por 07 anos, e que estão separados de fato a 

aproximadamente 30 anos; que da união foram concebidos 02 filhos, 

ambos já maiores de idade; que não na constância da união não 

adquiriram bens nem dívidas, nada tendo a partilhar. E assim, requer a 

procedência da presente ação de divórcio, com a expedição de mandado 

de inscrição e averbação ao competente cartório; e que por fim seja 

determinado que a autora volte a utilizar o nome de solteira, Maria Tereza 

Pezoti Lopes.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá 

ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais.CITE-SE a parte requerida por edital, consignando-se as 

advertências legais.Certificado o decurso do prazo do edital, bem como do 

lapso para oferecimento de contestação, e não havendo manifestação 

nos autos, nomeio o Dr. Nelson Terra dos Santos OAB/MT 17.212 para 

atuar como curador especial da parte requerida, na forma do artigo 72, 

inciso II, do NCPC, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as 

comunicações necessárias e intimar o causídico nomeado a apresentar 

resposta no prazo legal.Com a resposta, tornem conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARAÍZA MARIA 

MARCON CURVO, digitei.

Nova Ubiratã, 15 de janeiro de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63747 Nr: 1185-70.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA JUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo os procuradores da parte autora 

para querendo apresentar, impugnação a contestação no prazo de 10 

dias, haja vista que quando da intimação anterior (ref: 17)não estavam 

devidamente cadastrados os referidos procuradores nos termos 

requeridos no substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62150 Nr: 464-21.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMONICA ZATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 

DE REF. 14

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58001 Nr: 648-55.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CEZAR MACIEL, VLADEMIR MILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR CEZAR MACIEL, Cpf: 

80033490953, Rg: 49885251, Filiação: Iolanda Maciel, data de nascimento: 

03/12/1967, brasileiro(a), natural de Xaxim-SC, solteiro(a), operador de 

máquina. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquérito policial que, no dia 07 de maio do 

corrente ano de 2009, em horário ainda não precisado nos autos, em 

estrada vicinal, nesta cidade e comarca de Nova Ubiratã-MT, os 

denunciados GILMAR CEZAR MACIEL, vulgo “Catarino”, GIVANILDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 638 de 744



SANTOS DE SOUSA, vulgo “Gil” e VLADEMIR MILA, vulgo “Gaúcho”, 

agindo com vontade livre e consciente, portaram e/ou transportavam arma 

de fogo e munições de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver 

calibre 38 (trinta e oito), 4 (quatro) polegadas, 6 (seis) tiros, marca Taurus, 

01 (um) revólver 38 (trinta e oito), 2 (duas) polegadas, 5 (cinco) tiros, 

marca Taurus, 01 (uma) espingarda calibre 20 (vinte), de 01 (um) cano, 

marca Amadeu Rossi, 16 (dezesseis) munições calibre 38 (trinta e oito) e 

03 (três) munições calibre 20 (vinte), sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar. Ainda consta do incluso Inquérito 

Policial que na mesma data, local e horário acima indicado, os denunciados 

GILMAR CEZAR MACIEL, vulgo “Catarino”, GIVANILDO SANTOS DE 

SOUSA, Vulgo “Gil” e VLADEMIR MILA, vulgo “Gaúcho”, portaram e/ou 

transportavam arma de fogo com numeração raspada 01 (um) revolver 

calibre 38, 3 (três) polegadas, 5 (cinco) tiros, Marca Amadeu Rossi - vide 

doc. De fls. 18. Apurou – se que na dará do fatídico os nobres Policiais 

Federais que faziam rondas em estradas vicinais no intuito de dar total 

cumprimento a missão Arco de Fogo, deparam com um veículo em atitude 

suspeita, sendo certo que ao avistarem a viatura da Polícia os mesmos 

tentaram evadir-se do cenário delituoso, contudo, os Policiais Federais 

bloquearam a passagem. Desta forma, os Policiais Federais fizeram busca 

no interior do veículo, momento este que lograram êxito em encontrar as 

armas de fogo e munições apreendidas no Auto de Apresentação e 

Apreensão doc. De fls. 18. Desta forma, os Policiais Federais, deram voz 

de prisão em flagrante aos denunciados, sendo os mesmos encaminhados 

a Delpol da comarca de Sinop-MT, para que pela nobre autoridade policial 

fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso. Insta verificar, que as 

aludidas armas e munições apreendidas foram devidamente remetidas 

para a realização de exame técnico pericial, onde logrou-se êxito em 

averiguar que as mesmas são eficientes para a realização de disparo e de 

uso permitido (vide Laudo de Exame de Arma de Fogo doc. De fls. 47/56). 

Pelo exposto, denuncio a GILMAR CEZAR MACIEL, vulgo “Catarino”, como 

incurso nas penas dos artigos 14 (por Três vezes) e 16, ambos da Lei 

10.826/2006, c.c art. 69 do Código Penal, GIVANILDO SANTOS DE 

SOUSA, vulgo “Gil”, como incurso nas penas dos artigos 14 (por Três 

vezes) e 16, ambos da lei 10.826/2003, c.c art. 69 do Código Penal e 

VLADEMIR MILA, vulgo “Gaúcho”, como incurso nas penas dos artigos 14 

(por Três vezes) e 16, ambos da Lei 10.826/2003, c.c art. 69 do Código 

Penal.

Despacho: VISTOS.Em consonância com a promoção Ministerial da fl. 

221/223, expeça-se edital para citação do réu Gilmar Cezar Maciel, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com as 

observâncias do art. 365, do mesmo código.Uma vez citado por edital, se 

não comparecer o acusado, nem constituir advogado, retornem os autos 

conclusos para deliberações.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 26 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 1039-97.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO FERNANDES, Filiação: 

Maria das Graças Fernandes e Adão Martins Fernandes, data de 

nascimento: 17/03/1982, brasileiro(a), natural de Reserva do Cabaçal-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 9972 9260. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 18 de outubro de 2015, por volta das 16h40min, 

na MT 242, próximo ao armazém da Nidera, Nova Ubiratã/MT, o 

denunciado, PAULO ROBERTO FERNANDES, visivelmente alterado, dirigia, 

em via pública, um Fiat Uno Mille Smart, placa JZD-6525, cor azul, 

conforme boletim de ocorrência da fl.10, sob a influência de substância 

psicoativa que causa dependência, conforme auto de constatação da 

fl.11. Na data do fato os policiais militares foram acionados via telefone, 

para atender um acidente de trânsito na MT 242, próximo ao armazém da 

Nidera, causado por um Fiat Uno, quando verificaram que o indiciado 

encontrava-se visivelmente alterado, aparentando estar sob a influência 

de substância que retirou-lhe o discernimento e diminuiu-lhe as funções 

motoras.Na ocasião, verificou-se que o réu dirigia em zigue-zague na via 

pública, causando perigo de dano, tanto que provocou a colisão do seu 

carro com o veículo de Claudir Rizzo, que trafegava pela citada via 

pública.Assim agindo, o denunciado PAULO ROBERTO FERNANDES, 

incorreu na sanção do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão 

pela qual oferece o Ministério Público a presente denúncia.

Despacho: VISTOS EM CORREIÇÃO.I – A versão da denúncia, quanto aos 

fatos, está apoiada em elementos de provas constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, 

auto de constatação de embriaguez, bem como no relatório da Autoridade 

Policial.II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida contra PAULO ROBERTO FERNANDES, tendo-o 

provisoriamente como incurso nas sanções do art. 306, da Lei n. 

9.503/97.III – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado. VII - No tocante às requisições de antecedentes 

criminais do acusado (promoção do Ministério Público, fl. 03), indefiro as 

diligências, em nome da necessidade de otimização do trabalho judicial, 

uma vez que as certidões poderiam ter sido diretamente requisitadas pelo 

Ministério Público, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 26, 

I, “b” e IV, da Lei nº 8.625/93, bem como pelo art. 129, VIII, da Constituição 

Federal.Nesse sentido, vale ressaltar o teor do item 7.5.1, III, da CNGC 

(grifou-se):7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz 

determinará:(...)III – a solicitação de informações sobre os antecedentes 

do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções 

Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente comprovado 

pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando 

do oferecimento da denúncia ou queixa-crime.”(...)VIII - Intime-se o 

Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 23 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55005 Nr: 401-64.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS TOSO VALENTE, Filiação: Elza 

Toso Valente e Arcelino Machado Valente, data de nascimento: 

02/04/1986, brasileiro(a), natural de Frederico Wstephalle-RS, convivente, 

operador de máquinas, Telefone 66 9676 7620. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 31 do m0ês de março do ano de 2015, por volta das 18 horas, na 

residência localizada na Rua Emanuel Tutu de Souza, n°. 51, centro, nesta 

urbe, o denunciado DOUGLAS TOSO VALENTE, ofendeu a integridade 

corporal de sua companheira Géssica Bombana. Segundo se apurou, o 

denunciado e a vítima conviviam há aproximadamente 2 (dois) anos, sendo 

que o denunciado com frequência agredia a vítima, que nunca o denunciou 

por sentir medo do mesmo. Logo, nas condições de tempo e local acima 

mencionadas, após uma discussão somenos importância, o denunciado 

passou a agredir a vítima, utilizando-se de força física, desferindo-lhe 

empurrões, tapas no rosto, socos na região da cabeça, e, ainda, tentou 

lhe enforcar, conforme Termo de Declarações de fl.13-IP. Diante disso, a 

vítima Géssica Bombana se dirigiu até o batalhão da polícia militar, local em 

que restou constatado pelos policiai militares Wagner Richard Silva e Diogo 

Oliveira de Souza as lesões sofridas, razão porque efetuaram diligências 

e prenderam o denunciado em estado de flagrância. Ante o exposto, o 

Mistério Público denuncia DOUGLAS TOSO VALENTE, como incurso no 

artigo 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/06.

Despacho: PROCESSO N. 401-64.2015.811.0107 (55005)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante 

(fl. 04), depoimento dos policiais militares (fls. 06-09), depoimento da vítima 

(fls. 10-11), termo de representação (fl. 13), boletim de ocorrência (fl. 19), 

bem como no relatório da autoridade policial (fls. 34-37).II – Nesse 

contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela 

manifesta improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer das 

hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra 

DOUGLAS TOSO VALENTE, tendo-o provisoriamente como incurso nas 

sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 

11.340/06.III – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.VII – No tocante à requisição de antecedentes 

criminais do acusado (promoção do Ministério Público, fl. 03), defiro 

apenas nos estritos do item 7.5.1 da CNGC, III, consoante a redação 

introduzida pelo Provimento 019/2012-CGJ, in verbis (grifou-se):7.5.1 – Ao 

receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:(...)III – a 

solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime.”(...)Outras certidões de antecedentes criminais, 

saliento, poderão ser diretamente requisitadas pelo Ministério Público, no 

uso dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, da Lei nº 

8.625/93, bem como pelo art. 129, VIII, da Constituição Federal.Nova 

Ubiratã/MT, 17 de junho de 2015.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 27 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 230-10.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BOLICO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO PAULO BOLICO DO AMARAL, 

Filiação: Norvalina Soares da Silveira e Roberto Bolico do Amaral, data de 

nascimento: 22/08/1970, brasileiro(a), natural de Ibiruba-RS, solteiro(a), 

operador de máquinas, Telefone 66 9685 6663. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 30 do mês de novembro do ano de 2014, no período noturno, por volta 

das 00h22min, no estabelecimento comercial denominado “Boate da Nega”, 

localizado na Zona Rural, nesta urbe, o denunciado PEDRO PAULO 

BOLICO DO AMARAL, desacatou os policiais militares Junio Coelho, Diogo 

Oliveira de Souza, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos, 

Funcionários públicos no exercício de suas funções ou/ e em razão dela. 

Segundo se apurou, nas condições de tempo e local acima mencionados, 

a Polícia Militar realizava revista pessoal nos frequentadores do aludido 

estabelecimento comercial, bem como nos veículos que ali estavam, 

oportunidade em que solicitou ao denunciado PEDRO PAULO BOLICO DO 

AMARAL e demais pessoas daquela localidade que apresentassem a 

documentação dos respectivos veículos. Neste momento o denunciado 

PEDRO PAULO BOLICO DO AMARAL, passou a ofender a guarnição 

policial composta pelos policiais militares Junio Coelho, Diogo Oliveira de 

Souza, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos, com as 

seguintes palavras: “Vocês estão loucos?! O carro é meu, tá pago, não é 

roubado e não devo pra vagabundo nenhum!”. Ante o exposto, o Ministério 

Público denuncia PEDRO PAULO BOLICO DO AMARAL, como incurso no 

artigo 331, do Código Penal.

Despacho: VISTOS.Em consonância com a promoção Ministerial da fl. 65, 

expeça-se edital para citação do réu PEDRO PAULO BOLICO DO 

AMARAL, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com as observâncias do art. 365, do mesmo código.Uma vez citado por 

edital, se não comparecer o acusado, nem constituir advogado, retornem 

os autos conclusos para deliberações.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 24 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52945 Nr: 664-33.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO APARECIDO BARBOSA, 

Filiação: Sônia da Silva Carvalho e Francisco Valdeci Barbosa, data de 

nascimento: 03/09/1992, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

convivente, autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigativo que no 

dia 12 de março de 2013, por vota das 20h, na residência localizada na 

Rua das Palmeiras, n°.361, centro, nesta urbe, o denunciado MAURÍCIO 

APARECIDO BARBOSA, vulgo “Tuti”, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, 

consistente em 1(uma) motocicleta Honda, modelo CG Titã ES, cor preta, 

placa NJJ1907 – Nova Ubiratã - MT, avaliada em R$3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais), de propriedade da vítima Fernando da Costa Viana, 

conforme Boletim de Ocorrência de fl. 65-IP, Auto de Apreensão de fl.66-IP 

e Auto de Avaliação Indireta de fl. 70-IP. Consta, ainda, que na mesma 

data alhures descrita, no município de Feliz Natal – MT, o denunciado 

MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA, vulgo “Tuti”, corrompeu Jeferson 

Aparecido Barbosa (nascido em 30 de agosto de 1996), com 17 anos de 

idade na época dos fatos, com ele praticar o crime de furto. Narra os 

autos de inquérito policial que nas condições de tempo supramencionadas, 

o denunciado MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA se dirigiu até a residência 

da vítima, local em que visualizou o veículo acima mencionado, 

oportunidade na qual resolveu subtrair a motocicleta. Segundo se apurou, 

após subtrair a motocicleta, o denunciado MAURÍCIO APARECIDO 

BARBOSA, dirigiu-se até a cidade de Feliz Natal – MT, juntamente com a 

testemunha Rodrigo Veloso da Rosa, sendo certo que ao chegar na 

referida cidade o denunciado relatou à testemunha que Havia cometido o 

furto, razão porque iria esconder a motocicleta em um matagal próximo ao 

cemitério. Ato contínuo, o denunciado MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA 

levou seu irmão Jeferson Aparecido Barbosa, menor de idade, até a 

localidade da motocicleta, sendo certo que Jeferson Aparecido Barbosa 

utilizou da motocicleta para passear pela cidade e, após, novamente 

escondeu a motocicleta no matagal. Calha registrar que, perante a r. 

Autoridade Policial tanto o denunciado MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA, 

quanto o menor infrator Jeferson Aparecido Barbosa, confirmaram os 

fatos acima narrados. Ante o exposto, denuncio MAURÍCIO APARECIDO 

BARBOSA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 

244 – B, do ECA.

Despacho: PROCESSO N. 664-33.2014.811.0107 (52945)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente na portaria da Autoridade 

Policial (fls. 07-08), auto de prisão em flagrante (fls. 11-12), depoimento 

dos Policiais Militares (fls. 13-16), confissão de autoria (fls. 22-24), boletim 

de ocorrência, auto de apreensão e avaliação (fls. 67 e 71).II – Nesse 

contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela 

manifesta improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer das 

hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra 

MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA, tendo-o provisoriamente como incurso 

nas sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.III 

– Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.V - Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, 

retornem os autos conclusos para nomeação de profissional, por meio da 

assistência judiciária gratuita, ou às expensas do próprio acusado, se 

presente a hipótese do art. 263, parágrafo único, do CPP.VI – A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo se o 

réu, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 

7.5.1.4 da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.VII – No tocante às requisições de antecedentes 

criminais (promoção do Ministério Público, fls. 04-05, item “2”, “a”), defiro o 

requerido nos termos do item 7.5.1 da CNGC.VIII - Defiro a constante no 

item “2”, “b”, da promoção Ministerial, devendo ser certificado nos autos 

eventuais ações penais em trâmite nesta Comarca.IX - Em relação às 

diligências requeridas pelo Ministério Público alíneas “c” e “d” do item “2”, 

entendo que é caso de indeferimento.As providências, ressalte-se, melhor 

se coaduna com o princípio acusatório e o ônus probatório da acusação, 

bem como com o significativo aparelhamento do Ministério Público após a 

Constituição Federal de 1988.Além disso, os esforços para o cumprimento 

da tão propalada “meta 2” do CNJ têm revelado que uma das principais 

causas de morosidade do processo criminal reside na dificuldade de 

localização dos réus e testemunhas, em função da 

precariedade/desatualização de endereços disponibilizados pelas partes. 

Em função disso, grande parte da força de trabalho do Poder Judiciário 

acaba sendo destinada à busca pelo paradeiro de pessoas junto às mais 

diversas instituições. Tal prática, além de representar o abandono da 

imparcialidade judicial, acaba por impor ao Poder Judiciário função que não 

lhe compete, e assim prejudica gravemente a entrega da prestação 

jurisdicional. Ao fim e ao cabo, a pecha de morosa e ineficiente recai 

unicamente sobre a atividade jurisdicional, e não sobre os reais 

incumbidos da correta qualificação dos réus e testemunhas.Essa 

distorção, aliás, já foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a 

leitura do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de 

Execução Penal, datado de 2009, revela que a melhoria da prestação 

jurisdicional passa, necessariamente, pela otimização das rotinas 

processuais e pela concentração do Poder Judiciário no cumprimento de 

suas funções precípuas.Destarte, em nome da preservação do princípio 

acusatório e da tão necessária otimização do trabalho judicial, assim como 

por considerar que o Ministério Público é atualmente instituição 

suficientemente estruturada para cumprir com sua nobre missão 

constitucional, a atuação do Poder Judiciário pela busca de informações a 

respeito do paradeiro de réus e testemunhas há de ser providência 

absolutamente excepcional, somente admissível quando demonstrada a 

insuficiência do aparato instrumental posto à disposição do titular da ação 

penal.X - Com relação à requisição à Autoridade Policial (promoção 

Ministério Público fls. 04-05, item “3”, igualmente indefiro a diligência, 

porquanto, com a nobre vênia do I. Promotor de Justiça, não é condizente 

com o sistema acusatório consagrado na Constituição Federal a atuação 

judicial no sentido da instauração de investigações e/ou produção de 

provas extrajudiciais. Novamente, as previsões do art. 26, I, “b” e IV, da 

Lei nº 8.625/93, e do art. 129, VIII, da Constituição Federal, autorizam o 

Ministério Público a requisitar diretamente à Autoridade Policial as 

providências pretendidas. Nesse sentido, registro julgado do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:CORREIÇÃO PARCIAL. 

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. A Constituição 

Federal de 1988, no seu artigo 129, VIII, a legislação institucional do 

Ministério Público e o disposto no artigo 47 do Código de Processo Penal, 

autorizam o Ministério Público a requisitar diligências diretamente às 

autoridades policiais, excetuados apenas os casos em que a medida gere 

ou possa gerar eventual restrição de direitos fundamentais, ocasião em 

que a potestade jurisdicional é imprescindível. No âmbito de um direito 

processual penal democrático, de matriz e perspectiva acusatória, do juiz 

exige-se uma postura imparcial, sendo-lhe vedado atuar conjuntamente 

com o Ministério Público ou com o réu na identificação de fontes de prova. 

Atuação probatória que compete exclusivamente às partes. Na hipótese 

concreta, a requisição de antecedentes, identificação de pessoas, 

localização de demais autores do delito e remessa de documentos podem 

perfeitamente ser requisitada diretamente à autoridade policial por não 

representar nenhum risco de restrição de liberdades individuais, não 

havendo, pois, necessidade de autorização e/ou determinação judicial 

para que a autoridade policial diligencie nesse sentido. Diligência que deve 

ser requerida pelo Ministério Público diretamente à autoridade policial. 

CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. (Correição Parcial Nº 70040704397, 

Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José 

Giacomolli, Julgado em 24/02/2011).XI – Ciência ao Ministério Público.Nova 

Ubiratã/MT, 13 de novembro de 2014.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 14 de novembro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 113-53.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES, 

Cpf: 06122424390, Rg: 2559205-0, Filiação: Maria Benedita Pereira da 

Silva e Pedro Mendes, data de nascimento: 30/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Nova Olinda-MA, solteiro(a), cortador de lenha, Telefone 

9606-6010. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 10 de fevereiro de 2014, por volta das 

10h45min,em via pública, na Avenida Tancredo Neves, em frente a cidade 

e Comarca de Nova Ubiratã, o ANTONIO DA SILVA MENDES dirigiu veículo 

automotor, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando 

perigo de dano. Consta, dos autos, que o denunciado atropelou a vítima 

Francisco Ricarte do Nasciemnto sendo que na ocasião do acidente, 

MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES deixou de prestar imedia to 

socorro à ví tima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, 

deixou de solicitar auxílio da autoridade pública. Segundo se apurou, o 

denunciando MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES trafegava com a 

motocicleta Honda/CBX 200 Strada, cor roxa, de propriedade de José 

Montorn, pela Avenida Tancredo Neves, em velocidade incompatível com a 

segurança, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habili tação, ocasião 

em que, veio a colidir com a vítima Francisco Ricarte do Nascimento que 

estava atravessando a Avenida com sua bicicleta. Ato contínuo, o 

denunciando MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES empreendeu fuga 

sem prestar socorro à vítima. Ante o exposto, denuncio MARCOS 

ANTONIO DA SILVA MENDES, como incurso nos artigos 311, 304 e 309, 

todosda Lei n°. 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, 

requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido 

processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as 

pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos 

processuais até a final sentença condenatória.

Despacho: PROCESSO N. 113-53.2014.811.0107 (52062)I – A versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no boletim de acidente de 

trânsito (fls. 05-06), depoimento da vítima (fl. 11), bem como na confissão 

do acusado (fl. 13).II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de 

modo insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida contra MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES, 

tendo-o provisoriamente como incurso nas sanções dos arts. 304, 309 e 

311, todos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal.III – 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial, e alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).IV – Cite-se o réu no endereço informado 

na fl. 54, para no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.V - Acaso o réu, 

devidamente citado, não constitua defensor, retornem os autos conclusos 

para nomeação de profissional, por meio da assistência judiciária gratuita, 

ou às expensas do próprio acusado, se presente a hipótese do art. 263, 

parágrafo único, do CPP.VI – A providência prevista no item anterior 

deverá ser adotada desde logo se o réu, por ocasião da citação, em 

consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da CNGC, declarar que não 

pretende ou não possui condições de constituir advogado.VII – No tocante 

às requisições de antecedentes criminais do acusado (promoção do 

Ministério Público fl. 37), indefiro as diligências, em nome da necessidade 

de otimização do trabalho judicial, uma vez que as certidões poderiam ter 

sido diretamente requisitadas pelo Ministério Público, no uso dos poderes 

que lhe são conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, da Lei nº 8.625/93, bem 

como pelo art. 129, VIII, da Constituição Federal. Nesse sentido, vale 

ressaltar o teor do item 7.5.1, III, da CNGC (grifou-se):7.5.1 – Ao receber a 

denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:(...)III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime.”(...)VIII - Cientifique-se o Ministério Público.Nova Ubiratã/MT, 

31 de agosto de 2015.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elian Rodrigues Alves, 

digitei.

Nova Ubiratã, 23 de outubro de 2017

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30065 Nr: 415-63.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Marchioro da 

Silva - OAB:36.408/RS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da auto de 

avaliação de fls. 162, para querendo, manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58927 Nr: 734-79.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SILDO WELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62145 Nr: 460-81.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, TENDO EM VISTA A 

CERTIDÃO DE REF. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 52666 Nr: 486-84.2014.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP, EPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DOS AUTOS, TENDO EM 

VISTA AS MANIFESTAÇÕES DE REF. 59 E 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62147 Nr: 462-51.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FATIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

TENDO EM VISTA A CERTIDÃO DE REF. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60676 Nr: 1656-23.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM BRAZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62491 Nr: 658-21.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Maggioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

TENDO EM VISTA A CERTIDÃO DE REF. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63414 Nr: 1028-97.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAO ADVOGADO DA PARTE AUTORA: Vistos em correição. 

Intime-se o patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente endereço atualizado da parte requerente, sob pena de 

extinção. Inerte, retornem os autos conclusos. Com a juntada do 

endereço, designo desde já audiência de instrução e julgamento, para o 

dia 13 de junho de 2018, às 16h. Ademais, a parte autora deverá proceder 

à intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo. Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78909 Nr: 243-07.2018.811.0106

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Novo São Joaquim 

- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Marks dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNIS SANTOS BECKER DE 

OLIVEIRA - OAB:PR 74.145, Helton Becker de Oliveira - OAB:PR 

60.737

 Vistos, etc.

Cuida-se de comunicação de cumprimento de mandado de prisão em 

desfavor de David Marks dos Santos.

Em audiência de custódia realizada em 11 de abril de 2018 foi determinada 

a expedição de carta precatória para o juízo de origem, a fim de que 

regularizasse a prisão do custodiado, que foi conduzido para o presídio 

Major PM Zuzi Alves da Silva, na comarca de Água de Boa-MT.

Às fls. 17/19 aportou pedido de relaxamento de prisão, sob alegação de 

excesso de prazo na prisão.

Decido.

Como é de conhecimento público, esta Comarca de Novo São Joaquim-MT 

não possui presídio, razão pela qual o custodiado foi transferido para a 

comarca de Água Boa-MT.

Ainda, não aportou até o momento qualquer deliberação do juízo de origem 

quanto ao recambiamento ou soltura do custodiado.

Desta forma, não havendo informações de que o preso continua 

segregado ao cárcere, bem como a impossibilidade deste juízo deliberar 

sobre um custodiado que não teve sua prisão decretada nesta comarca e 

tampouco nela se encontra, DECLARO a incompetência deste juízo, nos 

termos do artigo 109 do CPP e determino a IMEDIATA REMESSA do feito ao 

juízo criminal da comarca de Água Boa-MT.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78366 Nr: 1127-70.2017.811.0106

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Destituição do Poder Familiar proposta pelo Ministério 

Público em face de Weila Tavares Pereira e em favor das crianças: José 

Carlos Vaz da Silva Filho, Ana Clara Tavares da Silva e Ana Olívia 

Tavares da Silva.

Às folhas 28/29 foi concedida liminar suspendendo o poder familiar de 

Weila Tavares Pereira e, no mesmo ato, deferindo a guarda ao genitor 

José Carlos Vaz da Silva.

No decorrer do processo o Juízo determinou a intimação pessoal da 

requerida para que entregasse o cartão do benefício de prestação 

continuada do menor José Carlos Vaz da Silva Filho (fl. 92).

Em seguida, o cartão foi entregue pela requerida, no entanto, informa o 

Ministério Público que ela ainda pode fazer o saque do benefício com a 

apresentação de seus dados pessoais, já que consta o seu nome no 

cartão.

Desta feita, o Ministério Público requer seja comunicado ao INSS que o 

genitor José Carlos Vaz da Silva possui a guarda da criança, a fim de que 
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possa ser providenciada a alteração nos dados do responsável pelo 

saque do benefício.

 Pois bem.

Diante do deferimento da guarda da criança José Carlos Vaz da Silva Filho 

em favor do senhor José Carlos Vaz da Silva, DETERMINO que seja 

oficiado ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com o escopo de 

que tenha ciência da modificação da guarda e, caso exista benefício de 

prestação continuada em prol da criança José Carlos Vaz da Silva Filho, 

seja realizada a transferência do responsável pelo saque, doravante 

tornando-se responsável o senhor José Carlos Vaz da Silva.

Instrua o ofício com cópia da decisão judicial e dos documentos pessoais 

das pessoas acima nominadas.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78828 Nr: 201-55.2018.811.0106

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHVdS, IGEdJ, KLS, FDVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 08/06/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

09h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76429 Nr: 864-72.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TICD, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 06/06/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

15h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76956 Nr: 227-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS, VMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

14h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76652 Nr: 55-48.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladimir Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Camargo de Brum - OAB:GO 25.292, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência do dia 

12/06/2018 para o dia 12 de JULHO de 2018, às 14h00min (Horário de MT).

 Portanto, indefiro o pedido do requerente às fls. 142, uma vez que o 

médico já designou a pericia para o dia 29/06/2018.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 22-24.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 08/06/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

08h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78755 Nr: 169-50.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência do dia 

12/06/2018 para o dia 15 de JUNHO de 2018, às 13h00min (Horário de 

MT).

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77741 Nr: 768-23.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT/16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 997-80.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Peres de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 
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OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação 

superveniente.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos 

do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.Publique. Registre. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: Ana Paula 

Peres de Sousa; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

C) a renda mensal atual: prejudicado; D) a data de início do benefício – DIB: 

24.10.2017 (data do requerimento administrativo); F) a renda mensal inicial 

– RMI: um salário mínimo; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68205 Nr: 163-58.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cardoso Martins, Deuzelina Cardoso Martins, 

Cleuza de Souza Cardoso, Aparecido Eleuzo Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por PEDRO CARDOSO 

MARTINS, DEUZELINA CARDOSO MARTINS, APARECIDO ELEUZO 

CARDOSO E CLEUZA DE SOUZA CARDOSO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, em que fora efetuado o 

pagamento da obrigação por parte do executado, conforme comprovado 

nos autos (fl. 159/160).

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas.

III. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

IV. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77889 Nr: 869-60.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNSS, EASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Bruna Nayara Santos 

Silva, representada por sua genitora Edijane Aparecida Santos Silva em 

face de Alan Kardec de Jesus Silva.

A exequente informou que o débito foi integralmente pago (fls. 29/30).

 O Ministério Público se manifestou pela extinção da execução pelo 

pagamento da dívida (fls. 32/32-verso).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno o executado ao pagmento das 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no valor 

de 05 URH.

Ciência ao Ministério Público.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 27-32.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir José Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento do dia 07/06/2018 para o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 13h30min (Horário de MT).

 Tendo em vista a manifestação de fls. 147 e 159-verso, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará em favor do advogado, uma vez que os honorários 

foram arbitrados às fls. 146.

Sem prejuízo, proceda a secretaria imediatamente com o recolhimento do 

mandado de prisão expedido em desfavor do réu, conforme decisão às 

fls. 158/159.

INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71701 Nr: 8-79.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Quintiliano De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência para 

oitiva das vítimas e testemunha do dia 07/06/2018 para o dia 06 de JULHO 

de 2018, às 14h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE o acusado e seu Defensor.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68501 Nr: 464-05.2009.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osana Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência de 

instrução do dia 22/06/2018 para o dia 13 de JULHO de 2018, às 13h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, conforme decisão de fls. 87.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 324-92.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência de 

instrução do dia 22/06/2018 para o dia 13 de JULHO de 2018, às 14h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, conforme decisão de fls. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 80-27.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdS, LTdS, LTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 08/06/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

12h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75894 Nr: 581-49.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

13h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78465 Nr: 52-59.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Rocha Queroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltene José Moreira, Elzeni Candida de 

Macedo, Vicentina Marques Pereira, Flavio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 12 de JULHO de 2018, às 13h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 624-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

13h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77890 Nr: 870-45.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNSS, EASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Bruna Nayara Santos 

Silva, representada por sua genitora Edijane Aparecida Santos Silva em 

face de Alan Kardec de Jesus Silva.

Os exequentes informaram que o débito foi integralmente pago (fls. 27/35).

O Ministério Público se manifestou pela extinção da execução pelo 

pagamento da dívida (fls. 36/36-verso).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, ficando suspensa a cobrança em virtude do 

benefício da justiça gratuita.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no valor 

de 05 URH.

Ciência ao Ministério Público.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78950 Nr: 261-28.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita;II. CITE-SE o executado e INTIME-SE 

para que, nos termos do artigo 528, caput, do Código de Processo Civil, 

efetue, em três (03) dias, o pagamento das parcelas em atraso e daquelas 

que se vencerem no curso do processo, prove que já adimpliu o débito ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, alertando-o de que, caso não o 

faça, poderá ser decretada sua prisão civil, além de protestada a decisão 

judicial que fixou a obrigação de prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º 

e § 3º);III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;IV. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 161-73.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJN, WKGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

12h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78704 Nr: 143-52.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 12 de JULHO de 2018, às 13h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68407 Nr: 379-19.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erondino Rocha Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da possibilidade de efeitos infringentes, INTIME-SE a parte 

requerida, observando-se as prerrogativas processuais, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos embargos de declaração de 

fls. 153/154; nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC.

Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69969 Nr: 476-48.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de folha 134, quanto aos honorários advocatícios 

contratuais no percentual de 30% (trinta) por cento, uma vez que o 

causídico não juntou aos autos do processo o contrato de honorários, não 

preenchendo os requisitos do art. 22, §4º da Lei n° 8.906/94; assim, 

deverá buscar a via própria.

 Quanto aos honorários sucumbenciais, DEFIRO o pedido (fls.134), 

portanto, EXPEÇA-SE o respectivo alvará em nome do antigo patrono, uma 

vez que realmente atuou no feito (fls. 13), independentemente de nova 

determinação.

Sem prejuízo, INTIME-SE a advogada dos requerentes (fls. 118/122), para 

se manifestar quanto à petição de fls. 138-verso, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68204 Nr: 162-73.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como há informação da morte do autor (fls. 168), INTIME-SE o causídico 

para, em 60 (sessenta) dias providenciar a habilitação dos herdeiros, nos 

termos do art. 313,§2º inciso II, do CPC, sob pena de extinção do feito.

Sem prejuízo, determino que a distribuidora certifique se há ação 

distribuída em relação ao espólio de Sr. João Gomes Rodrigues.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78748 Nr: 162-58.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência do dia 

12/06/2018 para o dia 15 de JUNHO de 2018, às 12h30min (Horário de 

MT).

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78428 Nr: 25-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HACR, KFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 08/06/2018 para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 

09h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 786-44.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face 

do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 

496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.Publique. Registre. 

Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) o nome do segurado: NELSON 

PEREIRA LIMA; b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) 

a renda mensal atual: prejudicado; d) a data de início do benefício – DIB: 

23.08.2012; e) a renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) data do 

início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79075 Nr: 334-97.2018.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katrice Pereira da Silva - 

OAB:MT/9.641-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de manutenção de posse c.c indenizatória por área 

turbada c.c pedido de liminar de interdito proibitório, ajuizado por Odair 

Rodrigues Barbosa, em desfavor de João Rodrigues Barbosa.
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Aduz a inicial que o requerente é detentor da posse de um imóvel rural 

localizado na zona rural desta urbe e de que, desde o dia 24 de abril do 

corrente ano, o requerido, genitor do requerente, adentrou o imóvel, 

turbando a posse do autor com a construção de cercas e impedindo que 

os semoventes deste se dirijam ao bebedouro de água.

Requer a concessão de liminar de manutenção de posse e interdito 

proibitório, com imposição de multa diária ao requerido.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Primeiramente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC (fls. 05 e 16/18).

Da análise dos autos, verifico que as partes, objeto e causa de pedir são 

idênticos às do feito de Código 77414, onde a parte autora deste processo 

figura no polo passivo e já apresentou contestação e reconvenção, 

pugnando pela manutenção na posse do referido imóvel.

 Logo, aplicável o disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, sendo imperiosa a extinção do feito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

Logo, presente a inadequação da via eleita pelo autor, até porquanto o 

objeto de seu pedido nos presentes autos já consta para análise na 

reconvenção dos autos Código 77414.

DISPOSITIVO.

Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, por litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, c/c §3° do 

Código de Processo Civil.

Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações regulamentares.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74473 Nr: 614-73.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos, Sebastião Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zélia Martini Nogueira - 

OAB:MT 7.675

 Considerando a readequação da pauta, REDESIGNO a audiência do dia 

14/06/2018 para o dia 06 de JULHO de 2018, às 12h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE os acusados pessoalmente para que compareçam.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-18.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CRISTINA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000030-18.2017.8.11.0106 Exequente: Raiane Cristina de 

Moraes Executado: Tim Celular S.A Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR, proposta por RAIANE CRISTINA DE MORAES, em 

desfavor de TIM CELULAR S.A, todos qualificados. A parte autora alega, 

em síntese, que teve o nome incluído em cadastro de maus-pagadores em 

razão de cobranças indevidas realizadas pela parte ré. Pede, em sede de 

tutela provisória, a retirada de seu nome do mencionado cadastro até o 

julgamento final do processo. Ao final, pede a condenação da ré em danos 

morais pela inscrição indevida. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o 

dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, caso a 

situação de inscrição e cobrança indevidas perdure, estará a parte autora 

sujeita à constante restrição de crédito e de abalo moral, sendo imperiosa 

a cessação antecipada da inscrição sob pena de perda gradual e 

progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO liminarmente o pedido de tutela provisória formulado pela parte 

autora e DETERMINO a suspensão da cobrança e exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, no que toca à inscrição referente ao 

débito que tenha origem na relação jurídica discutida nestes autos, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias que 

fundamentaram esta decisão. INTIME-SE a requerida para que demonstre o 

cumprimento da decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da 

intimação. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação conforme pauta da 

conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes 

para que a ela compareçam. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do 

inteiro teor da inicial e da audiência designada, com a advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente 

decisão e da audiência designada, cientificando-a de que a ausência 

injustificada ensejará a extinção do processo e condenação nas custas 

processuais, conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. De Campinápolis para 

Novo São Joaquim-MT, 14 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67392 Nr: 1153-72.2015.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a parte requerida seja revel no presente feito, o que faz com 

que os prazos processuais decorram independente de intimação, antes de 

dar início à fase executiva, por medida de economia processual e visando 

dar efetividade à decisão judicial, entendo por bem intimar pessoalmente o 

requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo cumprir 

voluntariamente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor, no valor de 10% do valor da 

causa, que perfaz a quantia de R$2.849,35, (dois mil e oitocentos e 

quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) conforme sentença de fl. 

65.

Após, caso não haja o cumprimento voluntário do julgado, voltem-me os 

autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 75555 Nr: 1876-23.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

acolher o pedido do autor, consolidando a posse e propriedade de um 

veículo, marca TOYOTA, modelo ETIOS HB X 13L MT, ano fabricação 

2016/2017, chassi 9BRK19BT8H2071943, placa OBD6922, cor BRANCA e 

renavam nº 1090626590, com o autor.Custas pela parte autora. Sem 

honorários advocatícios, já que a parte requerida não apresentou defesa 

nos autos.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76023 Nr: 2166-38.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca FIAT, modelo STRADA 

WORKING, ano de fabricação 2015/2016, chassi 9BD57814UGB034388, 

placa QBQ5339, cor BRANCA e renavam nº 1063094515, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/53.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 56.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor R$ 6.266,34 (Seis 

mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) para as 

parcelas de 10/07/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, fl. 

83.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 2228-78.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Precluso o prazo recursal, intime-se a 

exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.Sem custas.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 2988-27.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMETO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 26 de 

junho de 2018, às 13h00min e será realizada pela conciliadora 

credenciada do juízo, no Fórum da Comarca de Paranaíta-MT.CITE-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, 

art. 334), .[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74207 Nr: 1080-32.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR, IPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76076 Nr: 2204-50.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76075 Nr: 2203-65.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33229 Nr: 942-22.2004.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Schiffer s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teconma Timber Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Werzel - OAB:10646/PR, 

Claudio R. Magalhães Batista - OAB:PR/18885, José Eli Salamacha - 

OAB:PR10244, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT n°14.469-A, 

Maurício Borba - OAB:PR/ 10452, PATRÍCIA ALVES CORREIA - 

OAB:53627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Certifico que, o(a,s) patrono(a,s) da parte(s), apesar de devidamente 

intimado(a,s), via DJE/MT nº10154, para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

quedou(ram)-se inerte(s), decorrendo o prazo em 18/12/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67721 Nr: 1352-94.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245

 Vistos,

O presente feito foi sentenciado às fls.109/110.

Inicialmente, DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o item 1) da 

fl.126, que também foi reiterado na sentença.

Ademais, verifica-se que às fls.136/137 restou celebrado entre as partes 

acordo em relação aos honorários.

A parte autora se manifestou às fls.142/144 informando que a parte 

requerida realizou a quitação do acordo celebrado referente aos 

honorários.

Portanto, diante da quitação e desistência do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73330 Nr: 542-51.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo da Silva Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a última atualização de cálculo ocorreu em março de 

2017, conforme fls.01/03, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito executado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca do pedido 

formulado pela exequente na fl.48.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38769 Nr: 579-59.2009.811.0095

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARANAITA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Tailise Schwiderke - 

OAB:78998

 [...] , JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO POSTO NA PETIÇÃO INICIAL, 

sendo que o autor somente terá direito de ver o excesso de área apurado 

em planta se atender os tramites e exigência da Lei de Registros Públicos, 

por consequência extingo o presente feito com resolução do mérito com 

base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67912 Nr: 1452-49.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a data e o teor da certidão de fl. 26, em que a representante 

dos exequentes informa que efetuou acordo com a parte executada, para 

pagamento do débito alimentar em parcelas de R$ 500,00, iniciando-se em 

04/11/2016, constato que já decorreu o prazo para quitação do débito, 

mormente o valor executado no presente feito (R$ 3.327,59).

Dessa forma, INTIME-SE o patrono das exequentes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar se houve a quitação do débito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79861 Nr: 1055-82.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, SGC, MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.2) 

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.3) Designo audiência conciliatória 
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no dia 26 de junho de 2018, às 13h40min, a ser realizada no no Fórum 

desta comarca, junto à Conciliadora credenciada do juízo, oportunidade em 

que [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65952 Nr: 423-61.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFC, ICT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o executado não possui advogado nos autos, bem 

como restou infrutífera a tentativa de intimação deste em seu endereço 

informado nos autos e, ainda, tendo sido o advogado da parte exequente 

devidamente intimado (Ref. 114) da sentença que julgou extinta a presente 

execução de alimentos, DETERMINO o arquivamento dos autos, após a 

certidão de trânsito em julgado.

Após, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76117 Nr: 2230-48.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76111 Nr: 2225-26.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76110 Nr: 2224-41.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca MITSUBISHI, modelo L200 

TRITON GLX D, ano de fabricação 2015/2016, chassi 

93XXNKB8TGCF19098, placa QBM5653, cor BRANCA e renavam 

nº1085329531, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ODAIR MARTINS DA SILVA, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/65.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 68.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, pugnando pela extinção do feito, fls. 75/76.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76106 Nr: 2220-04.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS 

HB XS 26, ano de fabricação 2016/2016, chassi 9BRK29BT1G0086954, 

placa QBQ56403, cor BRANCA e renavam nº 1087025351, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA 

ME, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/61.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 64.

O bem foi apreendido e réu citado, fls. 69/71.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor R$ 7.539,66 (Sete 

mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) para as 

parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, fl. 

76.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido foi citado, mas ainda não apresentou 

resposta nos autos, viável a extinção do feito pela desistência da parte 

autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Intime-se o réu para retirar o veículo, no endereço informado pela parte 

autora à fl. 82.
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Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76022 Nr: 2165-53.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação Busca e Apreensão de um veículo marca FIAT, modelo STRADA 

WORKING, ano de fabricação 2014/2014, chassi 9BD578141E7819977, 

placa OBR2556, cor BRANCA e renavam nº 1008424126, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/55.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 58.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor R$ 3.827,39 (Três 

mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) para as 

parcelas de 12/06/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, fl. 

83.

À fl. 73, a parte autora requereu a desistência da ação, nos termos da 

petição juntada aos autos de fl. 67/68.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75900 Nr: 2104-95.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca MITSUBISHI, modelo 

PAJERO DAKAR D, ano de fabricação 2014/2015, chassi 

93XDNKH8WFCE18000, placa QBQ1829, cor BRANCA e renavam nº 

1062817319, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ODAIR MARTINS DA SILVA, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 05/53.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 56.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor de 9.392,55 (nove 

mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para 

as parcelas de 10/05/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, 

fl. 75.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido foi citado, mas ainda não apresentou 

resposta nos autos, viável a extinção do feito pela desistência da parte 

autora, nos termos do artigo 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75232 Nr: 1674-46.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as 

anotações necessárias.

Decorrido o prazo, promova a escrivania o desarquivamento do feito e 

intime-se a parte autora em termos de prosseguimento, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74898 Nr: 1483-98.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 59, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73299 Nr: 525-15.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 
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OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a escrivania o decurso do prazo para apresentação de 

resposta do réu.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 443-52.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU LOPES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITAL LEMBRANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEYSSA APARECIDA FILHO 

SACCOMAN - OAB:18419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manfiestar-se em relação à certidão de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36486 Nr: 741-25.2007.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Teixeira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61857 Nr: 880-64.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DOS SANTOS MOURA TABORDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 1032-15.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Augusto Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62074 Nr: 927-38.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62518 Nr: 1114-46.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Hubner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60429 Nr: 346-57.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Gonçalves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 818-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUNIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espíndola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Estando pendente de cumprimento a liminar de fl. 331, DEFIRO a petição de 

fls. 457/458 para cumprimento da ordem, prolatada em 27.10.2017 e que 

determinou: "a imediata paralisação das obras na área, devendo ser 

constatado pelo Sr. Oficial de Justiça as referências pessoais de quem 

está descumprindo a ordem judicial, asseverando as cominações outrora 

fixadas àqueles que eventualmente descumprirem a ordem judicial, 

consistente na aplicação de multa diária e crime de desobediência."

Todavia, considerando o teor da certidão de fl. 400, fica a parte 

requerente advertida que deverá fornecer os meios necessários para 

auxiliar o Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da ordem.

Com a juntada do mandado devidamente cumprido, certifique-se a 

escrivania a intimação das partes e testemunhas para a audiência 

designada nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36475 Nr: 745-62.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35587 Nr: 692-18.2006.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Paulina Fenner Arend

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67006 Nr: 962-27.2015.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Paranaita LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para autora para manifestar-se quanto à certidão 

datada de 06/11/2017, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 353-49.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Alves dos Santos Comércio ME, Assis 

Frizon, Valci Bellé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto à certidão de fls., no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59110 Nr: 2530-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 052/CGJ, impulsiono o 

feito ao defensor do réu, para apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 2372-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cabette de Andrade 

- OAB:MT/9889-B

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para 

apresentar Impugnação à Contestação de Ref: 18, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53218 Nr: 195-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a 

defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64877 Nr: 2595-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Souza Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Dr.Gilberto Machado 

Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do réu no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64073 Nr: 2256-71.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayckon Vinicius Israel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Reynaldo Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do 

réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50790 Nr: 920-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Godoi Favares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVA - 

OAB:209457, José Pedro Matias - OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas comuns 

Rosana de Souza Santos e Sebastião Batista da Silva entre as partes. 
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Defiro o pedido do Ministério Público. Redesigno a audiência para o dia 

21/06/2018, às 13h30minutos, para a oitiva da vítima Adão Rodrigues 

Barboza, devendo esta ser conduzida coercitivamente. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43226 Nr: 1456-82.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Soares Leal Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida da Silva - 

OAB:SP/217.083

 Vistos em Correição. Defiro os pedidos do Ministério Público, no que diz 

respeito à expedição da carta precatória e a decretação da revelia, pois o 

réu não foi intimado no endereço constante dos autos, conforme certidão 

do oficial de justiça, não declinando outro endereço, consoante o que 

dispõe o artigo 367, do CPP. Defiro o pedido da defesa, concedendo prazo 

de 05 (cinco) dias para fornecer o endereço da testemunha Gleigue 

Henrique Weller de Souza. Após a conclusão do prazo, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47930 Nr: 2194-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leyde Bruna Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em Correição. Tendo em vista a não intimação da ré, que mudou de 

endereço sem comunicar a este Juízo, decreto a revelia desta, consoante 

o que dispõe o artigo 367, do CPP. Homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46612 Nr: 1693-82.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da vítima e da testemunha 

das partes. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, 

com a finalidade de interrogá-lo. Após a juntada da carta precatória 

cumprida, vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46777 Nr: 1757-92.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Tendo em vista a não intimação da ré, que mudou de endereço 

sem comunicar a este Juízo, decreto a revelia desta, consoante o que 

dispõe o artigo 367, do CPP. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 1414-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:10084, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046/O

 Vistos etc. Vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido da defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. Redesigno a audiência 

para a oitiva da testemunha de defesa Fernanda Marcelle de Almeida 

Deliberali para o dia 24/05/2018, às 13h30minutos, que comparecerá 

independente de intimação. Saem os presentes intimados. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 415-07.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Letícia de Lima Freitas Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que houve um erro material na decisão 

proferida em ref. 05 com relação a data da audiência de conciliação.

Assim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 13 de junho de 

2018, às 09h20min.

Mantenho as demais determinações exaradas na decisão, devendo a 

mesma ser cumprida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 1478-72.2015.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Garcia da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Rebello Campos - 

OAB:13966

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, DEFIRO O PEDIDO do embargante formulado 

em ref. 24, com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 13 DE JUNHO 

DE 2018, ÀS 09H00MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57025 Nr: 1535-56.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLR, PRRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de suspensão do processo pela parte autora em cota 

de ref. 41.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público não se opôs 

ao pedido, como se vê em parecer de ref. 47.

 Diante disso, defiro o pedido de suspenção de ref. 41, suspendo o 

processo pelo prazo máximo de 03 (três) meses, podendo a parte 

requerente dar andamento ao feito antes do prazo máximo da suspensão 

acostando aos autos novo endereço para citação do requerido.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte requerente para 

se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46478 Nr: 1640-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Souza da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Gilcimar Souza da Luz, já devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 9.503/97.Passo 

a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o 

crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 06 (seis) meses 

a 03 (três) ano de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, o 

réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.Quanto 

à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do 

delito perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58106 Nr: 2051-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SQP, LKPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2018, às 

08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Intime-se a parte requerente no endereço: Tancredo Neves, nº 982, 

Centro, no município de Pedra Preta/MT, CEP 78.795-000, com o número de 

telefone (66) 99905- 3747.

Cite-se a parte requerira no endereço: Rua Pará, nº 193, Centro, Pedra 

Preta/MT, CEP 78.795-000.

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, as citações para comparecer à 

audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado, devem 

ser realizadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação redesignada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45700 Nr: 1318-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus do Carmo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Jesus do Carmo dos Santos, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto 

Lei 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a dosar a pena 

do réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58074 Nr: 2028-33.2016.811.0022

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saneamento Básico de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Asafalto S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705, Jose Elson Valeriano Junior - OAB:21257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN 

- OAB:2124-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Em 

razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52817 Nr: 10-39.2016.811.0022
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rairon Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a OAB do causídico encontra-se regular novamente, 

intime-se a defesa do réu para apresentar os memoriais finais, no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58267 Nr: 2142-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Luiza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos a Lei Orgânica Municipal e a 

Lei Complementar Municipal n. 75/1998, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64732 Nr: 2533-87.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Jean Luzine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico que o autor não faz jus a concessão do benefício da 

justiça gratuita, pois há nos autos elementos que demonstram que o 

requerente possuir recursos financeiros para arcar com as custas e 

despesas processuais, afastando a presunção a que dispõe o artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil.Deste modo, nos termos dos artigos 98, 

“caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, concedo a parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47796 Nr: 2148-47.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jeová de Anicésio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito 

ao autor a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua 

cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os 

efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus 

sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com 

base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros 

de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data 

do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior 

liquidação de sentença.Deixo de condenar o requerido ao pagamento das 

custas, uma vez que isento consoante do Provimento n.º 02/2009-CGJ. 

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser 

definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do 

artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 1333-16.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público, concedendo o prazo de 

10 (dez) dias. Redesigno o ato para o dia 14/06/2018, às 13h30minutos. 

Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 1347-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Felipe Ribeiro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45287 Nr: 1076-25.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacsonia Feles de Matos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rodrigues Japiassu 

dos Santos - OAB:MT/15527, Jonatas Rodrigues Japiassu dos 

Santos - OAB:16983, Oneide Rodrigues Japissu dos Santos - 

OAB:MT/13620-B

 Vistos etc. Primeiramente, tendo em vista que a testemunha de defesa 

arrolada não foi intimada, e a defesa da ré não compareceu a este ato, 

sendo esta devidamente intimada, dispenso sua oitiva. Homologo a 

desistência da oitiva das testemunhas do Ministério Público. Dou por 

encerrada a instrução. Aguarde-se o retorno da carta precatória 

expedida. Após a juntada desta, vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 1503-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha das partes. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46337 Nr: 1608-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc. Nomeio para acompanhar o ato Dr. Gilberto Machado Custódio. 

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes. Designo 

para o interrogatório do réu o dia 13/06/2018, às 13h30minutos, devendo 

este ser requisitado para o ato. Saem os presentes intimados. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52710 Nr: 1691-78.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Burati Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos em Correição. Defiro os pedidos do Ministério Público. Tendo em 

vista a não intimação da ré, decreto a revelia desta, consoante o que 

dispõe o artigo 367, do CPP. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais por 

encerrada escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57711 Nr: 1866-38.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Peres Gonçalves, Edilson Peres 

Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de ref. 31 determinando a suspensão do feito até a dada de 

27 de dezembro de 2018, bem como a suspensão do prazo de prescrição 

da dívida, por força do artigo 10 da Lei 13.340/2016.

Após o decurso do prazo, intime-se a exequente para se manifestar nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, alegando o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57997 Nr: 1991-06.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJLdS, JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a requerente, pessoalmente, para informar o atual endereço do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57878 Nr: 1936-55.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor GABRIEL FERREIRA DE 

SOUZA.

Em petição de ref. 27 o exequente requer a desistência do feito com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 27.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68377 Nr: 817-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Soares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares bem como 

os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão do bem móvel Pálio 

Weekend placa KFC-4698, endereço AV HUMBERTO CASTELO BRANCO, 

10 - Bairro SAO SEBASTIAO, CEP78795-000, na cidade de PEDRA 
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PRETA/MT.Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado 

pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68410 Nr: 831-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou a certidão 

de honorários advocatícios referente ao processo de código nº 40976, 

apesar de descrever na planilha de cálculo, documento este, 

indispensável para a propositura da ação de execução no valor dado à 

ação, qual seja R$10.758,12 (dez mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

doze centavos).

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

o referido título de credito judicial ou emendar quanto ao valor da causa e 

os fundamentos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 08 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68764 Nr: 976-31.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS, CESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de alimentos proposta por CAMILY EMANUELLY SOUZA 

SANTOS, neste ato devidamente representada por sua genitora ANDRIELI 

SOUZA SANTOS em desfavor de ADRIANO CEZAR CORREA SILVA, 

devidamente qualificados nos autos.

“Ação de Alimentos”, nomenclatura dada à presente exordial, limita-se a 

discussão de mérito do dever de alimentar, e não abrange o discutido na 

fundamentação quanto à “regulamentação das visitas” bem como a 

totalidade dos pedidos, como por exemplo o pedido de direito de guarda da 

menor à genitora, apresentado pela autora.

É necessário ao correto julgamento do mérito, que haja completa ligação 

entre os fatos, fundamentos e pedidos, evitando assim, futuras demandas 

judiciais.

A genitora é parte legítima para os demais pedidos, devendo figurar, 

também, no polo ativo.

Desta forma, nos termos do artigo 321 do CPC, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que seja emendada a inicial, fazendo as adequações 

que expressem com integralidade, em todas as partes da exordial, as 

pretensões da parte autora, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68526 Nr: 889-75.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, com fulcro no artigo 6º da Lei nº 11.804/08, INDEFIRO o 

pedido de liminar, por não restar comprovado nos autos os indícios 

suficiente de paternidade.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 11h40min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68468 Nr: 858-55.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o autor não juntou aos autos o 

documento que comprove a condição de genitor, bem como não apontou 

em sua exordial a identificação da criança à qual pretende, judicialmente, 

estabelecer as visitações.

Assim, na presente exordial, estão ausentes documentos e informações 

que inviabilizam o julgamento do feito.

Nos termos do artigo 321 do CPC concedo ao requerente o prazo de 15 

(dez) dias, para que junte aos autos os documentos que comprovem o 

vínculo de paternidade e a identificação da criança, e, emende a inicial 

para que o nome da criança passe a constar “dos fatos” e nos pedidos, a 

fim de tornar estes mais determinados, nos termos do artigo 324 do CPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68529 Nr: 892-30.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Gabriel Fischer, João Marques Batista, 

Metal Fischer Industria e Comercio de Placas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial 

proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em face de METAL FISCHER 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA ME E JOÃO MARQUES 

BATISTA todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Cite-se as partes executadas para que, no prazo 

de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).Os executados poderão oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 890-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias da Conceição Dias, Ed Carlos Melo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de IZAIAS DA CONCEIÇÃO 

DIAS E ED CARLOS MELO MACHADO todos devidamente qualificados nos 

autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no 

mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 

03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, 

art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo 

depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido 

de custas e honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em 

até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 

1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do artigo 231 do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC).Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com 

fulcro no artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já 

proceda ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Na sequência,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68525 Nr: 888-90.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos de Souza, Antonio Carlos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de FRANCISCO CARLOS DE 

SOUZA E ANTONIO CARLOS DA SILVA todos devidamente qualificados 

nos autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no 

mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 

03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, 

art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo 

depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido 

de custas e honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em 

até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 

1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do artigo 231 do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC).Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com 

fulcro no artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já 

proceda ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68417 Nr: 832-57.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.583, § 2º, do Código Civil defiro o 

pedido de liminar e, como tal, concedo a guarda provisória das menores 

Sara Thailiny Rocha de Souza e Sabrina Thailiany Rocha de Souza ao seu 

genitor Fabiano Ribeiro de Souza, mediante termo de compromisso, nos 

moldes do artigo 1.583 do Código Civil.Expeça-se o competente Termo de 

Guarda Provisória.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo 

credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial das infantes e do ora detentor da 

guarda, (endereço de fls. 05), colhendo, na oportunidade, informações 

sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias.Cite-se a requerida para que no prazo 

de 10 (dez) dias apresente contestação, sob pena de confissão da 

matéria de fato arguida na inicial.Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 

10h20min.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo(...)Oficie-se o Diretor da Cadeia 

Pública Feminina de Rondonópolis-MT para que providencie a condução da 

requerida ao Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que a 

mesma compareça a audiência designada.Ciência à representante do 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 876-76.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rezende da Silva, Antonio Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de NELSON REZENDE DA 

SILVA E ANTONIO ALVES DE FREITAS todos devidamente qualificados 

nos autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no 

mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 

03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, 

art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo 

depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido 

de custas e honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em 

até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 

1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do artigo 231 do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC).Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com 

fulcro no artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já 

proceda ao arresto de tantos bens quantos bast

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68431 Nr: 839-49.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68429 Nr: 837-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2014-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2014-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68388 Nr: 822-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Julio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe o saldo referente ao PIS/PASEP, FGTS pertencente ao Sr. 

DEOLINDO JULIO, CPF: n.º 077.659.161-49;.

Após, com a resposta do ofício, intime-se a parte autora para se 

manifestar a respeito.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 67836 Nr: 635-05.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.589, “caput”, do Código Civil, 

DEFIRO o pedido da tutela antecipada, fixo o direito de visitas do 

requerente aos menores Thiago Caires de Oliveira e João Vitor Caires 

Oliveira nos seguintes termos: I - todos os finais de semanas, buscando 

as menores nas sextas-feiras, no perídio da tarde, e devolvendo-as nos 

domingos, no período da tarde, não podendo haver qualquer empecilho por 

parte da requerida, sob pena do crime de desobediência, caso haja 

descumprimento.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo 

credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial da infante e, do ora detentores da 

guarda.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 08 

de agosto de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68383 Nr: 820-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney dos Anjos de Jesus, Cicero José de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de RONEY DOS ANJOS DE 

JESUS E CICERO JOSE DE QUEIROZ, todos devidamente qualificados nos 

autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no 

mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 

03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, 

art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo 

depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido 

de custas e honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em 

até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 

1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68360 Nr: 807-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayane Magalhães Carrijo, Valdemiro de 

Araujo Carvalho, Isabel Rosa de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de RAYANE MAGALHÃES 

CARRIJO, VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO, ISABEL ROSA DE 

CARVALHO todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Cite-se a parte executada para que, no prazo de 

03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67233 Nr: 406-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suinobras Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoestrela S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE MATTAR - 

OAB:184114

 Vistos etc.

Recebo a presente precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos 

legais do artigo 260 do CPC.

Designo a audiência para a oitiva da testemunha MANOEL DOS SANTOS 

LIMA para o dia 27 de junho de 2018, às 16h30min.

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

artigos 388, 389 e seguintes.

Intime-se o requerido para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61866 Nr: 1276-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E João Andrade ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 43876 Nr: 52-59.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lopes da Costa, Lopes da Costa 

Nascimento LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fl. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 1087-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Maira Ramiro Simão, Joao Francisco Simao, 

Tiago Amâncio Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldecir Simão, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:PR/65.215, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR/8123

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste nos autos, conforme determinado no despacho de fls. 

280/281.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45389 Nr: 1161-11.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

do réu, para tanto, fica devidamente intimando do despacho de fls. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66684 Nr: 160-49.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Daguano, Francisco Carlos de 

Souza, Antonio Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, e que o recolhimento do valor deverá 

ser realizado conforme a planilha de zoneamento estabelecida por este 

Juízo, ou seja, no endereço declinado no mandado, devendo emitir a guia 

pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada. Em caso de 

não constar o endereço constante no mandado na planilha de 

zoneamento, comunico que seja contactado a central de mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43698 Nr: 1831-83.2013.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem de Pneus Lodi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a retificação do cálculo, requerendo o que entender de direito, 

conforme despacho de fls. 121/122.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51036 Nr: 1025-77.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Tendo em que o teor da certidão de ref. 65, intime-se novamente o 

advogado nomeado para proceder a defesa do réu para apresentar os 

memorais finais escritos, sob pena de revogação de sua nomeação e 

perda dos honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo para a apresentação dos memorais, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária a nomeação de uma novo advogado dativo para 

proceder a defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta 

Comarca, intimando-o para apresentar os memorais finais escritos, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 263 Nr: 71-03.1993.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Moises Pinto Aragão de Seixas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Antonio de Carvalho, Julio Cezar de 

Souza, Mauro Maciel Machado, Eliseu Martinho de Oliveira, Nery Alves 

Bueno, Suely de Melo Bueno, Banco Santander Brasil S.A, Banco do Brasil 

S/A, Banco Santander S/A, Marilda Moreira Rodrigues da Cunha, Espólio 

de Celso Jardim Rodrigues da Cunha, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alves Aragão de Seixas 

- OAB:295275/SP, Daniel Alves Aragão de Seixas Filho - 

OAB:378.207, Eliana Alves Aragão de Seixas - OAB:59898/SP, Luiz 

Moisés Pinto Aragão de Seixas Filho - OAB:378.207-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:4.112/MT, Emerson Spigosso - OAB:5821-B/MT, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3.770/MT, Willian José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H20MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17074 Nr: 33-92.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Cardia Benez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 Ante o exposto, conhece a exceção de pré-executividade e, no mérito, 

rejeito-a, ante os fundamentos acima expostos.Sendo assim determino a 

liberação do valor bloqueado em fls. 49/50, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta execução já foi pago.Satisfeito o credor, 

exaurida está a função jurisdicional.Isto posto, e por tudo mais que nos 

autos constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em 

face do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência 

do pagamento do valor pelo executado.Custas a cargo do 

executado.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17146 Nr: 105-79.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edantes Dorigon, Edantes Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:MT/271, 

Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO a exceção de pré-executividade oferecida 

pelo executado às fls. 62/70, mas REJEITO, pois permanece hígido o 

pagamento em relação à parcela referente ao FUNJUS, de modo que a 

execução fiscal somente deve prosseguir em relação à diferença 

restante.Desta feita, intime-se o requerido para efetuar o pagamento da 

diferença restante, no prazo de 03 (três) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41200 Nr: 949-58.2012.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financimento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Junior Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT/17980-A, Rodrigo Frassetto Góes - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o acordo firmado entre as partes fls. 87/88, e homologado 

por esse juízo fls. 89, onde ficou pactuando que a parte requerida ficaria 

responsável por eventuais custas processuais remanescentes.

Expeça-se mandado de intimação a parte requerida, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência da Sra. Oficala de 

Justiça, no valor de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), conforme 

certidão de fls. 96.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15006 Nr: 1302-40.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos em correição.

Defiro a cota do Ministério Público de fls. 923.

Diante do inadimplemento do reeducando, transformo a pena de multa em 

dívida ativa, procedendo a Sra. Gestora Judiciária os cumprimentos 

necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 579).

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19052 Nr: 326-28.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por José Roberto de Oliveira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, requerendo a citação do executado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento 

de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, 

impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias.Havendo impugnação, 

intimem-se a exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 

(cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em seguida.Caso contrário, se 

não houver impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por homologado.Em seguida, 

com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado o 

pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67942 Nr: 663-70.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JhonyferWuesley Reis Batulevich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada, em virtude a guia juntada na 

13, ser a mesma da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68377 Nr: 817-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Soares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, devendo 

emitir a guia pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18851 Nr: 125-36.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44942 Nr: 827-74.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Augustin Garcia, Leila Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando para que no prazo de 05 (cinco) dias cumpra com as 

determinações exaradas na decisão de fls. 51, bem como cumpra com o 

requisitado pelo Estado de Mato Grosso na petição de fls. 52, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo de inventariante, tudo 

conforme despacho de fls. 233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15050 Nr: 1346-59.2008.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:Matr.1.245.345

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito a patrona da autor para que no prazo de 05 (cinco)dias manifeste 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19552 Nr: 827-79.2011.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

presente feito, com resolução de mérito.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12633 Nr: 649-72.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:8.998-E, Edno Damascena de Farias - OAB:MT/11134, 

Jeonathãn Suel dias - OAB:9315-E, Marcela Cavalcante Batista - 

OAB:8.031-E, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B, Priscilla 

Fernanda de Souza Oliveira - OAB:9.356-E, Roberto Cavalcanti 

Batista - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 Vistos em correição.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42911 Nr: 1153-68.2013.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Bv Financeira s/a 

Crédito, financiamento e investimento, em face de Rosiane Jesus de 

Souza, todos devidamente qualificados nos autos.

Em impulso de fl. 79, foi determinada a intimação da requerente para que 

desse andamento no feito, no prazo de 05 (cinco dias) sob pena de 

extinção.

As fl. 80 foram certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Compulsando o auto, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, não demonstrando qualquer interesse no feito.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir ou quando o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, quando fica claro o 

desinteresse da parte autora para dar curso ao processo, conforme artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Condenação aos honorários.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10623 Nr: 181-45.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Rolim Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:2.050-AC, Marco Aurelio Frota Cervelli - OAB:103644

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45432 Nr: 1193-16.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Biasi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica Serra Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 09H20MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44746 Nr: 678-78.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valteir Gregório Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:MT/17.933, Olavo Claudio Luvian de Souza - OAB:16.715/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:OAB/MG 117.880, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - 

OAB:OAB/GO 18.828, Gustavo Calábria Rodon - OAB:OAB/MS 

8.921-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT/4.482, Patricia 

Limongi Pinto Coelho - OAB:OAB/DF 26.775, Silvana Farinha 

Archanjo Dama - OAB:OAB/DF 21.342

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

a presente demanda, com resolução do mérito.Em razão da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51043 Nr: 1027-47.2015.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito para:

 1- intimação da autora, para manifestar acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62296 Nr: 1484-11.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste sobre o laudo pericial Ref: 28.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 8185-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONRRADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para comparecer no fórum da Comarca, para realização de perícia 

conforme despacho de ref.09

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145082 Nr: 6263-88.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto da Silva, Iara Maria Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Agmar da Costa, Maria Berenice da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, 

ODILA ZORZI - OAB:8619

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.43

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 146106 Nr: 6978-33.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 1050-67.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzete Jesus Ribeiro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144586 Nr: 6009-18.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Frederico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar pra no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152526 Nr: 1278-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aretuza Antonia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152236 Nr: 1155-44.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152525 Nr: 1277-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Brito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152757 Nr: 1391-93.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA FÁTIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137558 Nr: 3027-31.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111435 Nr: 1995-59.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consorcio Renault Administradora de 

Consorcios Embracon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Zaitter - 

OAB:47325/PR, Marcos Antonio Zaitter - OAB:8740/PR

 Intimar a parte requerida para especificar as provas que efetivamente 

pretende produzir no prazo legal, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152527 Nr: 1279-27.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Cecilia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152858 Nr: 1430-90.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 4793-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaura Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124224 Nr: 2175-41.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDY GABRIELLY DE ALMEIDA LOBO, JULLY 

STEFANNY DE ALMEIDA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Almeida Lobo, Jurema Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Vinicius Falcão de Arruda 

- OAB:14613/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.61

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119106 Nr: 739-47.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacio Luiz de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 119106

SENTENÇA

VISTOS

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard 

S/A.

Anteriormente a citação do requerido, o autor manifestou desistência da 

presente demanda. (Ref.36)

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o que torna 

desnecessária a sua anuência.

Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

P.I.C. Custas pelo autor.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151791 Nr: 965-81.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Bispo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151791

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28 de Junho de 2018, as 15h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117768 Nr: 427-71.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenil Nascimento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO YASSUO S. SATO EIRELI - ME, 

Doeler Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552-MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando certidão de Ref.61, INTIME-SE a parte Autora por seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas pertinentes, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142792 Nr: 5260-98.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIA LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142792

DESPACHO

 VISTO,

Por necessidade de readequação da pauta de audiências tendo em vista o 

deferimento de usufruto de compensatória entre os dias 18 a 22 de junho 

de 2018, conforme expediente n° 0013660-54.2018.811.0000 da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 10 de julho de 2018 às 13h30min.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132959 Nr: 1081-24.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Permaria Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 132959

DESPACHO

 VISTO,

Por necessidade de readequação da pauta de audiências tendo em vista o 

deferimento de usufruto de compensatória entre os dias 18 a 22 de junho 

de 2018, conforme expediente n° 0013660-54.2018.811.0000 da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 10 de julho de 2018 às 14h30min.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113575 Nr: 2553-31.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liercio Inocencio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF, VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 Código: 113575

DESPACHO

Vistos,

Certifique quanto a apresentação de contestação pela requerida Visa do 

Brasil Empreendimentos LTDA.

 Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94419 Nr: 2677-82.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS, CdSS, AdSS, WWdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:94419

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143186 Nr: 5479-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Almeida Samudio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luis Malheiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 DESPACHO

VISTOS,

Em análise minuciosa dos autos, verifico a hipossuficiência alegada pelo 

requerido, razão pela qual DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Proceda-se o pagamento do perito nomeado em consonância com o art. 95 

do CPC, devendo ser oficiado ao Estado para efetuar o pagamento da 

perícia.

 Ademais, cumpra-se decisão retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153072 Nr: 1530-45.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153696 Nr: 1782-48.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesmar José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147572 Nr: 7766-47.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime da Silva Rocioli Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil LTDA, Citavel 

Distribuidora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca da sentença de ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136031 Nr: 2348-31.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Otavio de Paula Mussi, MZM, Bianca Carolina 

Zanetti Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Luiz Rocha Ferreira dos 

Santos - OAB:23.642/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da sentença de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104647 Nr: 80-72.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Julia Evangelista Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituido, para no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR se tem 

interesse ou não na renuncia ao valor atualizado do RPV expedido 

conforme ref. 34, que ultrapassou o limite de 60 (sessenta) salários 

minimos, em virtude da devolução pelo Tribunal Regional Federal 1ª Região, 

para nova expedição no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95229 Nr: 240-34.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Policarpo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128377 Nr: 3480-60.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI COUTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 07 de Junho de 2018, às 14h00min, conforme 

despacho de ref. 16.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118427 Nr: 591-36.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112265 Nr: 2219-94.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca do despacho de ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127912 Nr: 3341-11.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Catarino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da referencia 09

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014401-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSULINA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016745-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI CONCEICAO RAMOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014243-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BUSS VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016950-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA LIMA FORMIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 16:10h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA OAB - GO37796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000240-79.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS ajuizou 

ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais 

em face do MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora que efetuou a compra de uma 

máquina de solda através do site Mercado Livre, adquirindo o aludido 

objeto pelo serviço oferecido por meio da empresa Mercado Pago, no valor 

de R$ 532,90 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos). 

Contudo, segundo o requerente, a empresa o informou que não efetuaria a 

entrega do maquinário na data prevista e que, ainda, não seria possível o 

envio da mercadoria, sendo que o reembolso seria realizado 

posteriormente. Sustenta que que até a presente data não obteve contato 

com a mencionada empresa. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

03/08. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o 

requerido e intime-se o requerente para a audiência de conciliação no dia 

27 de junho de 2018, às 13h00mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do NCPC, ressalvando a possibilidade de revogação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 695-03.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão do Bar, Luiz Simeado da Silva, José 

Nelton Alves, Hildo Junior, Rafael de Lima Alves, Valdinez Anastacio 

Sobrinho, Adão Correia Morais, Silvio Alves Cordeiro, Deuzilina Rodrigues 

Pinto, Vilmar Moura da Silva, Maria Aparecida Pereira da Silva, Anderson 

de Lima Alves, Valdeilson Anastacio Sobrinho, Valdeci Alves Pereira, 

Edimar Morais da Silva, Cleiton da Silva Almeida, Daiane Mendes Costa, 

José Bonfien Ferreira de Araújo, Reginaldo Souza Freitas, Paulo "Cacete", 

Genilson Rodrigues de Lima, Cristiano Santos Rodrigues, Juraci Moreira 

dos Reis, Jailton Pinheiro da Silva, Osmar Paulo de Souza, Valdinez Godói 

da Silva, Maxuel Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

confirmar a medida liminar deferida às fls. 27/28, proibindo os demandados 

de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação da posse dos autores. Ao 

mesmo tempo, em relação aos demandados não citados, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Proceda-se à retificação do polo passivo 

da ação, devendo permanecer como requeridos, tão somente, os 

demandados devidamente citados. Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas e despesas processuais, assim como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do NCPC.Desnecessária a 

intimação pessoal dos requeridos desta sentença, bastando a publicação 

no órgão oficial (art. 346 do NCPC).Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com as baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54837 Nr: 277-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivilson Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora apresentou cumprimento de sentença à ref. 55, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado, o INSS concordou com os valores apresentados (ref.64).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado à ref.55 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 446-18.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60812 Nr: 3704-36.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 2856-49.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusina Marinho Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genis Souza da Hora - 

OAB:19833, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS e que a 

requerente já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61070 Nr: 3824-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esbulhadores Desconhecidos, Klayson 

Damacena, Silas Pereira de Oliveira, vulgo "Irmão", Arlindo de Oliveira 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSE GONCALVES 

FILHO - OAB:45848

 Considerando a manifestação retro, defiro o pedido do requerente (ref. 

51) e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

julho de 2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes 

da audiência.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78609 Nr: 2081-63.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AGUIAR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89818 Nr: 9191-16.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91186 Nr: 9941-18.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Souza Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.08.

Impugnação à ref. 17.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 14h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93733 Nr: 11387-56.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 14h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96150 Nr: 422-82.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldelicia Fideles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - instituto nacional do seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.12.

Impugnação à ref. 16.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 14h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93729 Nr: 11384-04.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolinda Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.11.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 15h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91424 Nr: 10105-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.08.

Impugnação à ref. 21.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 15h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79584 Nr: 2749-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora apresentou cumprimento de sentença à ref. 46, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado, o INSS concordou com os valores apresentados (ref.56).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado à ref.46 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2673-10.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO RODRUIGUES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por CICERO RODRIGUES DA 

LUZ, desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (ref.19).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Custas pelo requerente. Esse valor só poderá ser cobrado se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Sem honorários porque não houve a citação da parte contrária.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 98102 Nr: 1541-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - 

OAB:49109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por 

hábito ou regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências 

instrutórias, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 1240-34.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSINETE MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 15h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97284 Nr: 1089-68.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Pereira Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.09.

Impugnação à ref. 13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 15h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96238 Nr: 475-63.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENI RODRIGUES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de pensão por morte rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 11.

Impugnação à ref. 15.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 16h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 12379-17.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA AUGUSTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 

SCHUMAHER - OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.11.

Impugnação à ref. 15.
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Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 16h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54685 Nr: 180-31.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR INACIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Cassio Bruno Barroso - OAB:17205-A MT, Elton 

Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93101 Nr: 11017-77.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 2003-40.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Américo Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS e que a 

requerente já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57843 Nr: 2007-77.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizo Ferreira dos Santos 

Junior - OAB:35.702 - GO, Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pelo INSS e que o 

requerente já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66810 Nr: 2021-27.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

for de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4030-59.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Marta Marques de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:MT 

13.239-A

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela requerida, 

determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67222 Nr: 2124-34.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AMERICO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença prolata nos autos, 

intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

for de direito.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101331 Nr: 3260-95.2018.811.0059

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acacio Alves Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peraci da Silva Souza, Raul Machado de 

Mendonça, DORACI MACHADO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, INDEFIRO a inicial e 

determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, incisos I e VI, do NCPC. Custas pela parte 

autora.Deixo de arbitrar honorários porque não houve citação. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93786 Nr: 11423-98.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDA LOPES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref.11.

Impugnação à ref. 14.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 16h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 3427-54.2014.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES FERREIRA DO SACRAMENTOS, 

SHIRLENE FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Aparecida Ferreira, Mauro Tizzo, 

Pedro Alves dos Santos, vulgo "Pedro Grilo", HELIO FERREIRA MARTINS, 

Sebastião Firmino de Oliveira, João da Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o breve relato.Decido.Tendo em vista que a requerida Terezinha 

Aparecida Ferreira foi citada por edital e não se manifestou nos autos, 

determino a remessa do feito à Defensoria Pública local a fim de exercer a 

curadoria especial.Quanto ao pedido dos autores de dilação de prazo para 

juntada dos documentos necessários para instrução do feito, conforme 

Decreto Estadual 412/2011, defiro o pedido. Concedo o prazo de 15 dias 

para o término da confecção e juntada das peças. Com a juntada, abra-se 

nova vista à União e ao Estado de Mato Grosso para se manifestar no 

feito.Por fim, tendo em vista que o Município de Porto Alegre do Norte-MT 

também não manifestou se tem interesse na demanda, determino a 

intimação do mencionado município, para que informe eventual interesse 

na lide.Cumprida as determinações supra, tornem os autos conclusos para 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40598 Nr: 331-02.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em 

face de ANTÔNIO FERREIRA SANTIAGO.

Após alguns atos processuais, a parte exequente peticionou nos autos 

informando a quitação do débito tributário e requereu a extinção do feito 

(fls. 92/94-v).

É breve relatório. Decido.

Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.

Custas processuais pelo executado.

Considerando o valor elevado da causa, condeno, também, o executado 

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), de forma equitativa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20674 Nr: 918-88.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nari Cristiane Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de pensão por morte rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

O processo foi extinto sem resolução de mérito e a sentença foi anulada 

pela instância superior, retornando os autos à regular tramitação (fls. 

31/109).

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 123/137.

Impugnação às fls. 139/141.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 17h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 17378 Nr: 1222-91.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Dantas Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por ANTÔNIO DANTAS 

PINHEIRO, desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (fl.132).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 1985-58.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Barreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, a fim de: a) 

reintegrar a autora o lote de terra nº 158, com área de 78,2967 hectares, 

localizado no Projeto de Assentamento Jacaré Valente, município de 

Confresa-MT; b) condenar o requerido ao pagamento de perdas e danos 

decorrentes do esbulho, cujo valor deve ser apurado em liquidação de 

sentença. Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, 

concedendo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação 

voluntária, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), para o caso de violação da determinação, sem prejuízo de 

incidência do crime de desobediência.Consigno, ainda, que, decorrido o 

prazo supra e não havendo a desocupação voluntária, o Oficial de Justiça 

deverá retornar ao local e cumprir forçadamente a ordem judicial, ficando 

autorizado a arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas 

necessárias para possibilitar acesso à área litigiosa.Para cumprimento da 

presente decisão, requisite-se reforço policial.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, certifique-se 

e, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 1985-58.2011.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Barreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15494 Nr: 1979-22.2009.811.0059

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiróz - 

Defensora Pública - OAB:100187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEINER VILELA, 

para devolução dos autos nº 1979-22.2009.811.0059, Protocolo 15494, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74928 Nr: 5650-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEODORO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

certidão de ref. 13, a qual anuncia que a parte executada não foi citada.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILASMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000243-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WILASMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 18 de junho de 2018, às 14h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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WILASMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000244-19.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WILASMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 18 de junho de 2018, às 14h30min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 2420-90.2015.811.0059

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Altamiro Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTINHO DA MODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Roberto Almeida - 

OAB:7.619

 Ante o exposto, não havendo demonstração com precisão que a parte 

autora se enquadra nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros 

documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido.Mesmo 

assim, para que se possa aferir a necessidade de concessão da 

gratuidade judiciária, fixo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

apresente:a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda;b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome do requerente;c) certidão do órgão de 

trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome do 

requerente;Registro que, caso nada seja dito ou caso não seja 

demonstrada nos autos a dificuldade financeira enfrentada, poderá 

ocorrer o cancelamento da distribuição, conforme previsão no artigo 290 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 1107-60.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem reclamação trabalhista proposta por Raimundo Alves de 

Almeida em face do Município de Porto Alegre do Norte/MT. O reclamante 

alegou que trabalhava como contratado pela reclamada, exercendo a 

função de vigilante noturno no CRAS desta cidade, no período 

compreendido entre 01/12/2010 à 01/11/2014.Disse que foi dispensado de 

suas funções imotivadamente e que trabalhava de domingo à sexta, 

incluindo feriados, das 19h30min às 06h00min.Requereu ao final, o 

pagamento de verbas salariais referente às diferenças salariais, salário 

retido, horas extras com adicional de 50 %, horas extras com adicional de 

100%, adicional noturno, FGTS, 13º salário proporcional, férias 

proporcionais e INSS, bem como a inversão do ônus da prova.Em sede de 

contestação, a reclamada disse que o reclamante prestou serviços de 

vigilância durante o ano de 2013 até o mês de outubro de 2014, 

percebendo em média o salário de R$ 970,00 (novecentos e setenta 

reais).Rebateu os pedidos de pagamento de horas extras, adicional 

noturno, férias, décimo terceiro salário, contribuições previdenciárias e 

FGTS alegando a ausência de provas das alegações e o fato de que o 

reclamante seria prestador de serviço autônomo, sem vínculo 

empregatício, sendo, portanto, indevido os referidos pagamentos.O 

reclamante apresentou impugnação reiterando os termos da inicial e 

requerendo a procedência da ação.Não há preliminares a serem 

analisadas.Decido.No tocante à controvérsia das alegações, devem ser 

fixados como pontos controvertidos:- o período em que o trabalho foi 

exercido;- a existência de verbas trabalhistas a serem pagas;Intimem-se 

as partes, para que, diante dos pontos controvertidos fixados por este 

Juízo, especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo legal, 

justificando a pertinência destas.Tendo o autor pretendido a produção de 

prova testemunhal, deverá esclarecer quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Sendo 

pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente 

técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81964 Nr: 4189-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Justino Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Banco do Brasil S/A propôs a presente execução de título extrajudicial em 

face de Francisco Justino Medeiros.

Diante da certidão do Oficial de Justiça que atestou a não localização do 

endereço do requerido informado na exordial, a parte autora requereu a 

realização de pesquisa no sistema SIEL com a finalidade de encontrar 

endereço atualizado do réu.

Defiro o pedido.

Realizem-se pesquisas pelos sistemas que possibilitam a desberta de 

endereços.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66322 Nr: 1843-78.2016.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO RODRIGUES RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, Antônio de 

Tal, vulgo "Antônio Cocada"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Tomaz Edilson Filice Chayb - OAB:GO 22.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Intime-se o executado para pagar o débito ou apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se que, não ocorrendo o pagamento 

no referido prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também de honorários advocatícios que fixo em dez por cento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 3879-30.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Caíque II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738 - SP, Iara Faria Sanches - OAB:246381 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora informou o endereço atualizado da parte 

ré, expeça-se a carta de citação, conforme requerido.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63676 Nr: 844-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Vilela - 

OAB:18.969/GO

 .DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo 

mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para:1-RECONHECER A EXITÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A 

AUTORA E O REQUERIDO NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 20/10/1996 

até agosto/2014.2-DETERMINAR A PARTILHA DOS BE, INCLUSIVE DOS 

DIREITOS INERENTES ÀS COTAS DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA, NS NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE, E, NO QUE 

TANGE AOS BENS IMÓVEIS, COM AS RESPECTIVAS EDIFICAÇÕES E 

BENFEITORIAS REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL; 

JULGANDO IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS, POR AUSÊNCIA DE 

PROVAS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.Condeno o requerido ao 

pagamentos de custas e despesas processuais que a parte autora, 

comprovadamente, tenha despendido com a presente demanda.Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios a parte 

adversa, no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido com a 

demanda, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.FIXO PRAZO 

DE ATÉ 15 DIAS PARA QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O ENDEREÇO 

DA JUNTA COMERCIAL ONDE FOI REGISTRADA A SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA PARA FINS DE AVERBAÇÃO DESTA 

SENTENÇA.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71377 Nr: 4092-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDS, GKPdS, JPdS, EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Citado por edital, o requerido quedou-se inerte, razão pela qual foi 

nomeado em seu favor curador especial.

Após a apresentação de contestação por negativa geral dos fatos, este 

Juízo determinou a expedição de ofício ao INSS e TRE, tendo a autarquia 

previdenciária apresentado o extrato CNIS do réu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público indicou dois endereços em 

que o demandado possivelmente poderá ser localizado.

DECIDO.

Em consonância com a Lei 5.478 de 1968, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de setembro de 2018, às 

15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que a intimação da parte ré para comparecimento ao ato supra 

deverá ser realizada por meio da públicação desta decisão na Imprensa 

Oficial, constando o nome de seu advogado.

Em tempo, mister ressaltar que autor e réu deverão comparecer na 

audiência acompanhados de testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, não excedendo a 3 (três) para cada parte. Poderão, 

também, trazer as provas que julgarem necessárias para a dissolução do 

conflito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se o Ministério Público para comparecimento em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61491 Nr: 4012-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLANDIO ALVES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 4012-72.2015.811.0059 (código 61491)

Autor: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Réu: SIRLANDIO ALVES GUIMARÃES

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda em face de Sirlandio Alves Guimarães.

Antes de ser procedida a citação do demandado, a parte autora 

manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito, com arrimo no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71377 Nr: 4092-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRDS, GKPdS, JPdS, EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o requerido para que compareça à 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 14 

de setembro de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, devendo comparecer na audiência acompanhados de 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol, não 

excedendo a 3 (três) para cada parte. Poderão, também, trazer as provas 

que julgarem necessárias para a dissolução do conflito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63121 Nr: 621-75.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BIAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AGREX DO BRASIL S. A. propôs a presente execução de título 

extrajudicial em face de EDSON BIAZIN

Em face da não localização do executado, o exequente pugnou pela 

realização de diligências para encontrar o seu endereço atualizado, 

perante os sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e INFOSEG.

Decido.

Considerando o princípio da cooperação insculpido no artigo 6º do Código 

de Processo Civil, defiro, em parte, o pedido do exequente.

Proceda-se a consulta de eventual endereço do executado cadastrado 

junto à rede INFOSEG, tendo em vista ser o sistema mais adequado para 

obter-se a referida informação.

Após, intime-se o exequente pra se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 1381-24.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NILVA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NILVA FERREIRA DA COSTA propôs a presente execução de título 

extrajudicial em face de MILTON GOMES PEREIRA.

Em face da não localização do executado, a exequente pugnou pela 

realização de diligências para encontrar o seu endereço atualizado, 

perante os sistemas disponíveis.

Decido.

Considerando o princípio da cooperação insculpido no artigo 6º do Código 

de Processo Civil, defiro, em parte, o pedido da exequente.

Proceda-se a consulta de eventual endereço do executado cadastrado 

junto à rede INFOSEG, tendo em vista ser o sistema mais adequado para 

obter-se a referida informação.

Após, intime-se a exequente pra se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73359 Nr: 5001-44.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO WALDIR FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Banco do Brasil S.A. propôs a presente execução de título extrajudicial 

em face de Celito Waldir Fedrigo.

Em face da não localização do executado, o exequente pugnou pela 

realização de diligências para encontrar o seu endereço atualizado, 

perante os sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, INFOSEG, SIEL, bem 

como a expedição de Ofício às empresas de telefonia VIVO, TIM, CLARO e 

OI, às concessionárias de fornecimento de energia e água e ao DETRAN.

Decido.

Considerando o princípio da cooperação insculpido no artigo 6º do Código 

de Processo Civil, defiro, em parte, o pedido do exequente.

Proceda-se a consulta de eventual endereço do executado cadastrado 

junto à rede INFOSEG, tendo em vista ser o sistema mais adequado para 

obter-se a referida informação.

Após, intime-se o exequente pra se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92271 Nr: 10575-14.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandilson Costa Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão posta na peça inicial, para 

determinar a expedição do mandado para retificar o assento de 

nascimento do requerente, inscrito no Cartório de Registro Civil do 

Município de Imperatriz/MA, no Livro 48 – 05, fls. 37-J, sob o assento nº. 

54.723, para alterar o segundo nome do genitor de “BEBLANDO” para 

“BERLANDO”, passando o nome paterno constar como “JOÃO BERLANDO 

SOUSA DE ALCÂNTARA”.Encaminhe-se o mandado para o Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Imperatriz/MA, a fim de proceder às devidas 

alterações.Sem custas e honorários.Após as formalidades legais, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93774 Nr: 11415-24.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 

Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução por quantia certa, ajuizada por NORGE 

PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUÇÕES EM 

SAÚDE LTDA.

Em 27/11/2017, este Juízo fixou prazo razoável para a requerente 

demonstrar que faria jus à concessão da gratuidade judiciária, devendo, 

caso contrário, recolher às custas e taxas de distribuição da ação, além 

de, dentro do prazo assinado, colacionar cópia do contrato social da 

empresa requerente.

Consta dos autos que a intimação ocorreu em 1º de setembro de 2017, 

sem que, até a presente data, haja notícia do recolhimento do montante 

referente às custas e taxas de distribuição.

Em 05/04/2018, a parte autora apresentou manifestação, requerendo que 

o recolhimento fosse realizado " a destempo", sem esclarecer qual seria a 

pretensão.

Decido.

Indefiro o pedido, porque a lei determina que o recolhimento das custas 

iniciais seja realizado por ocasião da distribuição da demanda, não 

havendo previsão legal para recolhimento "a destempo" ou mesmo ao final 

da lide.

Assim, fixo novo prazo de até de 15 dias para que a parte autora cumpra 

a decisão posta como referência 5, sob o risco de cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97860 Nr: 1411-88.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYBISON CASTRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Busca e Apreensão

Autos n. 1411-88.2018.811.0059 (código 97860)

Autor: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Réu: DYBISON CASTRO DE ABREU

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por Administradora 

de Consórcio Nacional Honda Ltda em face de Dybison Castro de Abreu.

Antes de ser procedida a citação do demandado, a parte autora 

manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito, com arrimo no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 1401-54.2012.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdS, LBdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1401-54.2012.811.0059 (Código: 41677)

 L. B. D. S. S. devidamente representado por sua genitora Jovânia 

Barbosa da Silva, propôs a presente ação de alimentos em face de 

Clayton Teixeira dos Santos.

O feito foi julgado procedente em 29 de abril de 2016, oportunidade em que 

foram fixados os alimentos definitivos, tendo a sentença transitada 

livremente em julgado, conforme certidão contida na folha 55.

No entanto, a parte autora compareceu nos autos informando a existência 

de erro material na referida sentença e requerendo o desconto em folha 

do valor arbitrado como pensão.

Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que assiste razão a 

parte autora.

Em que pese na fundamentação restar consignado que o requerido 

deveria ser condenado a pagar o montante de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo vigente a título de pensão alimentícia, no dispositivo 

consta por extenso a quantia de trinta por cento.

Destarte, com fulcro no artigo 494, inciso I do Código de Processo Civil, 

altero o dispositivo da sentença prolatada às folhas 44/45, em razão da 

inexatidão material nela constante, devendo constar que a prestação 

alimentícia restou fixada no patamar de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente.

Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de São José do Xingú/MT, para que 

proceda ao desconto do valor da pensão alimentícia, na folha salarial do 

requerido, no montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, devendo a quantia respectiva ser depositada diretamente na 

conta do autor (Agência: 3437, Conta Poupança: 00009301-3, Op: 13, 

Luan Barbosa Silva Santos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14483 Nr: 973-77.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 973-77.2009.811.0059 (Código: 14483)

 Considerando o teor do Ofício contido na folha 188, que informa a 

devolução da Requisição de Pagamento pela ausência de assinatura, 

encaminhe-se novamente a respectiva Requisição, devidamente 

formalizada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18985 Nr: 2808-66.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Ferreira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2808-66.2010.811.0059 (código: 18985)

Considerando que o requerido informou o cumprimento da ordem judicial, 

bem como foi apresentado Recurso de Apelação e, certificada a sua 

tempestividade, abra-se vista à parte apelada para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Posteriormente, apresentada as contrarrazões ou tendo decorrido o prazo 

sem que nada tenha sido dito, encaminhem-se estes autos à Instância 

Superior, com as homenagens deste Juízo.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91401 Nr: 10088-44.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KdSS, EVRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo direito da parte autora a revogação da demanda e tendo ela 

manifestado desistência, acolho a pretensão, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000250-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO DE SOUSA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé, para os devidos fins que a Tutela de urgência deferida 

no ID 13171304 foi cumprida pelo Plantão Judiciário Regionalizado na data 

de 11 de maio de 2018, conforme Mandado de Cumprimento de Liminar e 

citação em face do requerido, bem como certidão de Oficial de Justiça, 

cuja cópia junto nesta oportunidade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54307 Nr: 3602-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa do réu VALDIR GOMES DE SOUZA, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT 17795 para, no prazo de 

05 cinco) dias, manifestar-se sobre a não localização das testemunhas 

LEOMAR PEREIRA DOS SANTOS, DHEIMISON ALVES DOS SANTOS, 

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, GIO ALAN FERREIRA DA SILVA e SILVINO 

PEREIRA DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98955 Nr: 1998-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MdFPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente, para concessão de 

medidas protetivas de urgência em seu favor.
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É o relato.

Decido.

Segundo a doutrina, a manutenção de toda e qualquer medida protetiva 

depende da persistência dos motivos que evidenciaram a urgência da 

medida necessária à tutela do processo. Desaparecido o suporte fático 

legitimador da medida, consubstanciado pelo “fumus comissi delicti” e pelo 

“periculum libertatis”, deve o magistrado revogar a constrição.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que as 

medidas protetivas de urgência da Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar, 

possuindo as características de provisoriedade e instrumentalidade. No 

caso em tela, a ofendida, por meio de defensor constituído, informou não 

ter interesse em que persistam as medidas em desfavor do requerido, 

conforme pedido acostada à ref. 14. Assim, tenho que as medidas 

concedidas devem ser revogadas.

Com essas considerações, REVOGO as medidas protetivas concedidas 

no feito e determino o arquivamento do presente feito.

Ciência ao Ministério Público.

 Proceda-se as comunicações de praxe e, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27218 Nr: 1312-49.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Octaviani, Sandra Aparecida da Silva 

Octaviani, Zelinda Zago Otaviani, Laerte Otaviani, Divanir Geralda Ferreira 

Otaviani, Laurentino Octaviani, Rita Amélia Geraldo Octaviani, Neide 

Otaviani, Nilson Otaviani, Aparecida Cardoso Pontes Octaviani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada das refs. 80/83, impulsiono os autos ao autor 

para manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27274 Nr: 1336-77.2015.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Novo 

Horizonte do Norte MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco Antonio, Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus em Novo Horizonte do Norte MT., Hélio Bezerra, 

Espólio de Sebastião Moreira Neves representado por Nadia Domingos 

Moreira Neves, José Miguel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 Diante das juntadas das refs.114/118, impulsiono os autos a fim de intimar 

o requerente para manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 32038 Nr: 2160-02.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellen Sabrina Garcia da Silva rep. por Magna Maria da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Em virtude de ter escoado o prazo do executado via edital, intimo o 

advogado Fernando do Nascimento Melo OAB/MT n° 9110, como curador 

especial da parte executada, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26041 Nr: 879-45.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneza Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT

 CERTIFICO a intimação da defesa, por sua advogada, acerca da sentença 

proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27412 Nr: 29-54.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Aquino, Sandro Merelles Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 CERTIFICO a intimação dos réus, por seu advogado, acerca da sentença 

proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 899 Nr: 1-47.1993.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Francisco, José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 INTIMO o Exequente, na pessoa do advogado, para as providências 

descrita no parágrafo terceiro da decisão de fls. 716.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13211 Nr: 961-18.2011.811.0019

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditòrios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, intimo a parte 

exequente para que promova os atos e diligências que lhe competir.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 36859 Nr: 770-08.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz de Rezende, Geraldina Pereira 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Ruguiney Batista Cunha - OAB:15890/MT

 Em atenção à decisão de fl. 94, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a 

parte Requerida Geraldina Pereira de Rezende na pessoa de sua 

advogado constituído nos autos, para especificar as provas que deseja 

produzir, justificando-as e/ou se á pelo julgamento antecipado da lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36979 Nr: 885-29.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuíno Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crispim Milhomem dos Santos, Hiran Milhomem 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

apresentação de memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41223 Nr: 1735-49.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica Alzira Vale, Doracy Guimarães Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o Advogado José Genilson 

Brayner, OAB/MT Nº 19.179-A da Decisão Judicial à fls. 33, que deferiu 

seu pedido de desarquivamento, para manifestar-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40023 Nr: 707-46.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Guimarães Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Pereira Silva 

Filho - OAB:12.871/0, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o Advogado José Genilson 

Brayner, OAB/MT Nº 19.179-A da Decisão Judicial à fl. 96, que deferiu seu 

pedido de desarquivamento, para manifestar-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40024 Nr: 708-31.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Marcos Vale, Doracy Guimarães Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o Advogado José Genilson 

Brayner, OAB/MT Nº 19.179-A da Decisão Judicial à fls. 75, que deferiu 

seu pedido de desarquivamento, para manifestar-se requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140918 Nr: 3019-87.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jorge Bittencourt da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:12797/B, Oswaldo Augusto Benzes dos Santos - 

OAB:17861-A

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Fernando Jorge 

Bittencourt da Silva, que atualmente consta no regime de prisão domiciliar, 

conforme se observa à decisão exarada às fls. 119/122.

Defesa do reeducando manifestou às fls. 211/212, pleiteando a 

autorização para que este possa se ausentar da Comarca, afim de que 

seja submetido a procedimento médico de maior complexidade, não 

realizados nesta cidade.

 O Representante do Ministério Público, em analise ao pedido do 

recuperando, verificou a ausência aos autos de documentos pertinentes a 

aferir a comprovação ao quadro clinico do reeducando. Nisto, manifestou 

que fossem apresentados provas hábeis para o parecer contundente do 

Órgão Ministerial. (fls. 223 v).

Haja vista manifestações, verifico razoável antes de analisar o presente 

pedido, que seja juntado aos autos os documentos pertinentes a aferir a 

real situação do recuperando, bem como o procedimento que tenha se 

submetido, conforme informado à petição de fl. 212.

Assim sendo, intime-se o reeducando na pessoa de seu representante, 

para que forneça aos autos a juntada da solicitação médica, conforme 

requereu o Parquet.

Acostados aos autos tornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133975 Nr: 795-16.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Barcelos Costa, Wilson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão à fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43306 Nr: 445-62.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Webes Oliveira dos Santos, Maria Eliene Dias 

da Luz, Maria Eliene Dias da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 
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provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação que será 

encaminhada à Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, devendo a 

correspondente guia de pagamento ser extraída do sítio do respectivo 

Tribunal e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive a distribuição e o 

cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36580 Nr: 497-29.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Ávila Furiati - 

OAB:Mat. 1903329-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - 

OAB:19109/GO

 Considerando que já houve a quitação dos Requisições de fls. 26-27, os 

quais já encontran-se inclusive pagos (fls. 28-29), IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a parte Embargada para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142239 Nr: 281-92.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Junqueira Azevedo Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Raimundo da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 1573-88.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zaina de Oliveira - 

OAB:15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação que será 

encaminhada à Comarca de Brasília/DF, devendo a correspondente guia 

de pagamento ser extraída do sítio do respectivo Tribunal e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de que se efetive a distribuição e o cumprimento da missiva no 

Juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13162 Nr: 1569-95.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrão Fabiano Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 196, IMPULSIONO o feito com o fim de abrir 

vistas à parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os Cálculos Judiciais encartados às fls. 198-200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141561 Nr: 3421-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espigão - Participação, Empreendimentos e 

Administração LTDA, Arnoldus Hermanus Josef Wigman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essinom Raimundo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141561 Nr: 3421-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espigão - Participação, Empreendimentos e 

Administração LTDA, Arnoldus Hermanus Josef Wigman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essinom Raimundo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos[...] . Assim, CONCEDO a tutela provisória de urgência pleiteada e, 

com isso, determino que o requerido cesse qualquer tipo de atividade ou 

construção no terreno, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento da ordem. Cite-se o requerido para 

querendo contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 564 do CPC. Na mesma oportunidade, intime-o da decisão 

concessiva da tutela de urgência.Dê ciência à autora dessa decisão via 

DJE. Com a contestação, abra-se vistas dos autos à autora para, 

querendo, impugnar e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138246 Nr: 1420-16.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joicy Vieira da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 138246

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.
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Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/08/2018, às 

16h00 min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Márcio Castilho 

de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Constatação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46001 Nr: 1990-70.2015.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuton Moura Falcão, Tereza Bezerra Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme certidão de folha retro intime-se a parte autora, por intermédio 

de seu causídico via DJE, para manifestar, bem como requerer o que 

entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140982 Nr: 3065-76.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pires de Aguiar, Enoque Borges dos Santos, 

Nilson Nascimento Borges, Lorival de Abreu Luz Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Carlos de Souza, Carlos Elmacio do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo do contido na decisão de fls. 75/76, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte a certidão da 

matrícula atualizada da Fazenda Araçá, para fins de melhor análise da 

área de posse dos requerentes.

No mais, atente-se a Secretaria ao cumprimento da decisão proferida nos 

autos de cód. 142757.

Após, tornem-me conclusos para análise do pleito liminar.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Márcio Castilho 

de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Diante da informação 

de descumprimento da decisão judicial pelos requeridos, entendo como 

conveniente a realização de Auto de Constatação na área litigiosa, a fim 

de apurar os fatos noticiados no petitório de fls. 465/467. Por tais razões, 

expeça-se mandado de constatação para cumprimento pelo Sr. Oficial de 

Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o caso, desde já, com 

o reforço policial para cumprimento.Deverá o zeloso meirinho conferir se 

os requeridos, mantidos na posse de 2 hectares, estão descumprimento a 

determinação judicial, extrapolando os limites da área delimitada pelos 

oficiais de justiça (fl. 459/460), e, com isso, invadindo a área do autor. 

Deverá, ainda, apurar se os requeridos estão obstruindo as vias de 

acesso à área do autor, utilizando-se de trator de esteira e seguranças 

armados, bem como cometendo desmatamento ambiental e abrindo novas 

estradas. Ao final da diligência deverá ser lavrado auto circunstanciado 

do quanto apurado. Intime-se a parte requerente para recolher as 

diligências do senhor Oficial de Justiça.Após o cumprimento da 

providência, tornem-me os autos conclusos para deliberação.Defiro 

pedido de juntada de substabelecimento, para fim de regularizar a 

representação, no prazo suplicado. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Márcio Castilho 

de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 Vistos, etc.

Embora os requeridos Santo Hernandes e Miguel José Hernandes tenham 

apresentado contestação (fls. 337/364), não consta dos autos a juntada 

de peça defensiva dos requeridos Maria Benedito Rufino Fernandes e 

Marcos Antônio Gil.

 Certifique a Serventia se as determinações constantes da decisão de fls. 

314/334 foram integralmente cumpridas, notadamente se todos os 

requeridos foram devidamente citados.

 E, em caso positivo, certifique o transcurso do prazo para apresentação 

de contestação pelos requeridos Maria Benedito Rufino Fernandes e 

Marcos Antônio Gil.

 Cumpra-se.
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 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16303 Nr: 966-51.2008.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 Autos ID N.º 16303

Vistos.

Considerando a comunicação do D. Promotor de Justiça desta Comarca, 

por meio do Ofício n° 199/2018-PJSFA (anexo), informando sobre seu 

afastamento por razões de férias a serem usufruídas, no período 

compreendido entre 09 a 18 de abril de 2018, resta prejudicada a 

audiência anteriormente designada.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 06/06/2018, às 

13h40min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Márcio Castilho 

de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 Código nº 139851

Código n.º 132956

Código n.º 135942

Vistos.

 Inicialmente, nos termos da Lei n.º 9.800/99, artigo 2°, vislumbro que os 

Recorrentes deixaram transcorrer in albis, o prazo de até 05 (cinco) dias 

da data de seu término e não apresentaram os originais dos embargos de 

declaração opostos (fls. 435/448 – código n.º 139851; fls. 331/344 – 

código n.º 132956; e, fls. 329/342 – código n.º 135942); motivos pelos 

quais DEIXO DE CONHECE-LOS e, por consequência, tenho como não 

suspensos e nem interrompidos os prazos para as interposições de 

eventuais outros recursos, contra a decisão atacada.

 No mais cumpram-se integralmente as decisões de fls. 314/335 – código 

n.º 139851; fls. 302/323 – código n.º 132956; e, fls. 297/318 – código n.º 

135942.

 Translade-se a presente decisão a todos os autos em epigrafe.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de outubro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139851 Nr: 2359-93.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino 

Fernandes, Santo Hernandes, Marcos Antônio Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O, Márcio Castilho 

de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 CÓDIGO N.° 139851

CÓDIGO N.° 135942

CÓDIGO N.° 132956

Vistos.

DANILO AIMI, já devidamente qualificado nos autos, interpôs a presente 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE DECISÃO LIMINAR em 

desfavor de MIGUEL JOSÉ HERNANDES, MARIA BENEDITA RUFINO 

HERNANDES, SANTO HERNANDES E MARCOS ANTÔNIO GIL, também já 

qualificados.

Às fls. 192 foi determinado a realização de laudo/auto de constatação, a 

qual foi juntado às fls. 291/313.

 Sustenta o Requerente, em síntese, que é legítimo possuidor e proprietário 

de 02 (duas) áreas de terra denominada “Fazenda Agropecuária D. 

Sampaio e Fazenda Talismã I”, ambas situadas no Município de São Félix 

do Araguaia – MT, região do distrito do Espigão do Leste, com as 

seguintes características:

I – Agropecuária D. Sampaio possui área física de 7.260ha (sete mil, 

duzentos e sessenta hectares), registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis sob a matricula de n.° 11.083, sendo que, encontra-se com seus 

limites e confrontações descritas nos memoriais descritos;

 II – Fazenda Talismã I, possui área física de 5.139ha (cinco mil, cento e 

trinta e nove hectares), registrada no Cartório de registro de Imóveis sob a 

matricula de n.° 4.442 do livro 02, sendo que, encontra-se com seus limites 

e confrontações descritas nos memoriais descritos.

 Aduz o Requerente que as propriedades rurais descritas não estão em 

seu nome, por questões de entraves administrativos, contudo, comprova 

ser o legitimo proprietário e possuidor, pelos quais pagou integralmente os 

respectivos preços das vendas e compras; exerce cuidando e vigiando 

as aquisições dos bens há mais de 10 (dez) anos de forma que sua 

posse é mansa e pacífica, sem resistência alguma por parte de quem quer 

que seja, exceto os fatos que motivaram a interposição desta demanda.

 Aduz ainda, que no dia 06 de outubro do ano de 2016 o Requerente 

noticiou perante a Delegacia de Polícia Civil de São Felix do Araguaia – MT, 

e também junto ao Ministério Público, a ocorrência de condutas delitivas, 

consistentes em atos de turbação e de esbulho possessório, que estavam 

sendo perpetrados sobre a Agropecuária D. Sampaio, praticados pelos 

Requeridos Miguel José Hernandes e Maria Benedita Rufino Hernandes.

 Após ações policiais na área em litigio, foi realizado, no dia 07/10/2017, 

reunião no Fórum de São Félix do Araguaia – MT, com a presença das 

partes e seus advogados, perante o Juiz de Direito – este Magistrado, o 

Dr. Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro – Promotor de Justiça e Dr. Valmon 

Pereira da Silva – Delegado de Policia Civil, sendo acordado entre os 

litigantes que apresentariam proposta de acordo após 02 (duas) semanas.

Por fim, registra que, após o acordo ocorrido no dia 07/10/2016, os 

Requeridos saíram da área, contudo, no final do mês de março deste ano, 

os mesmos retornaram ao local, motivo este que requer a reintegração da 

área equivalente a 02ha (dois hectares), e ainda, interdito proibitório sobre 

os demais hectares pertencentes a Agropecuária D. Sampaio e Fazenda 

Talismã I.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Incialmente, quanto ao pedido liminar, faz-se necessário registrar que na 

atual norma pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de 

Processo Civil de 2015 foram estabelecidas como tutelas de emergência: a 

satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas 

tutelas provisórias.

 Neste sentido, compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 686 de 744



de tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em 

nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos 

autorizadores (sem prejuízo dos requisitos específicos sobre o direito 

posse), quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.

Assim, é certo que pelo princípio do ônus da prova, quando alguém possui 

uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio da via 

jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo do seu direito, e em 

caráter de tutela de urgência, deve demonstrar os requisitos 

autorizadores para sua concessão.

 Pois bem!

Registre-se que o acordo realizado perante este Magistrado, o Promotor 

de Justiça e o Delegado ocorrido com as partes e seus Advogados no dia 

07/10/2016, os quais apresentariam os termos após 02 (duas) semanas 

não foi protocolado até o presente momento.

Preliminarmente, é importante ressaltar que a presente demanda versa 

sobre pedido de reintegração de posse cumulada com interdito proibitório, 

ambas ações possessórias, não obsta sua análise por este Juízo, 

conforme dispões o caput do artigo 554 do CPC, in verbis:

“Artigo 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não 

obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal 

correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.”

 Assim, não vejo prejuízo material, tão pouco processual, a possibilidade 

de cumulação de pedidos em ação possessória, considerando que o rito 

processual a ser seguido é, em tese, o especial para ações possessórias.

No mais, importante ainda registrar que encontra-se tramitando neste Juízo 

mais 02 (duas) outras ações envolvendo as mesmas partes, porém com 

mais terceiros, e ao menos em tese, o litigio versa sobre áreas 

confrontantes e/ou sobrepostas, quais sejam: código n.° 132956, ação de 

interdito proibitório; e, código n.° 139339, ação demarcatória de terras 

particulares cumulada com reivindicatória e interdito proibitório, ex vi:

 I – Ação de interdito proibitório (código n.° 132956): a – protocolada em 

10/01/2016, sendo Interditandos: Miguel José Hernandes e Santo 

Hernandes; e interditados: Hugo Walter Frota Filho, Helieti Seroni Frota, 

Danilo Aimi, Aristide Aimi, Eusébio Ferreira Freitas e José Balduino França; 

b – objeto: possível turbação na Fazenda Machado (Fazenda Talismã II) 

que tem área de 4.171ha (quatro mil, cento e sessenta e um hectares), 

matricula n.° 4.443 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 

Felix do Araguaia – MT; e, c – determinada a emenda a inicial, para 

adequação do valor da causa, e por consequência, o recolhimento das 

custas complementares, até o presente momento não cumprida a 

determinação.

 II – Ação demarcatória de terras particulares cumulada com reivindicatória 

e interdito proibitório (código n.° 135942): a – protocolada em 10/11/2016, 

sendo Requerentes: Santo Hernandes e Miguel José Hernandes; e os 

Requeridos: Hugo Walter Frota Filho, Danilo Aimi, Marcelo Barra 

Engenharia Ltda e Eduardo Delanhese; b – objeto: Fazenda Machado 

(Fazenda Talismã II) que tem área de 4.171ha (quatro mil, cento e 

sessenta e um hectares), matricula n.° 4.443 do Cartório de registro de 

Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia – MT; c - determinada a 

emenda a inicial, para adequação do valor da causa, e por consequência, 

o recolhimento das custas complementares, já cumprida a determinação; 

e, d – recebida a inicial e designada audiência de justificação, com 

redesignação da oralidade para o dia 09/10/2017 às 16h00min (horário 

oficial do Estado).

Feitos os registros alhures, passo a analisar os pedidos liminares 

requeridos.

I – Pedido liminar inerente à reintegração de posse.

 Registro que, o Requerente, em tese, é possuidor e proprietário das 

Fazendas Agropecuária D. Sampaio e Talismã I, somadas suas áreas 

equivalem há 12.399ha (doze mil. Trezentos e noventa e nove hectares), 

quanto que os Requeridos, em tese, são possuidores e proprietários da 

Fazenda II, denominada Fazenda Machado que tem área de 4.171ha 

(quatro mil, cento e sessenta e um hectares). NO ENTANTO, A LIDE 

POSTA EM ANÁLISE, COM A FINALIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

TRATA-SE DE ÁREA LITIGIOSA EQUIVALENTE A SINGELOS 02HA (DOIS 

HECTARES), SE COMPARADOS ÀS ÁREAS DE TERRAS, EM TESE, 

PERTENCENTES AS PARTES.

A ação possessória de reintegração de posse é a medida processual 

cabível quando o possuidor é despojado do bem possuído, prática 

denominada processualmente como esbulho.

 Adentrando especificadamente à realidade da presente ação, percebe-se 

que, em espécie de ação possessória, os requisitos veem expressos no 

artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.”

Assim, em análise sumária dos pressupostos acima, tenho que o presente 

caso comportada a aplicação do critério da melhor posse, pois, em tese, 

tanto o Requerente quanto os Requeridos detêm a posse da área 

objurgada.

 Tem-se que neste momento, em que ambas partes (levando-se em 

consideração os documentos e argumentos apresentados nestes autos e 

nos de códigos n.°s 132956 e 135942, interdito proibitório e demarcatória, 

respectivamente), em tese, apresentam documentos que indicam suas 

propriedades e posses, deve ser levado em consideração a melhor 

posse, pois “Não se trata de ação destinada exclusivamente à 

comprovação da propriedade mediante título regularmente registrado ou 

matriculado em cartório, mas da demonstração da melhor posse, na 

hipótese de existência de conflito, assim considerada a exercida de 

boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidencie a relação 

com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da 

propriedade.” (Acórdão na Apelação Cível n.° 20110310120594, Rel. Des. 

Flavio Rostirola, 3° Turma Civel, publicado no DJE 29/01/2016 – TJDF).

 Extrai-se dos autos que o Requerente informou que adquiriu a Fazenda 

Agropecuária D. Sampaio em 31/03/2004 e a Fazenda Talismã I em 

06/03/2006 – informações na petição inicial de fls. 06; quanto que, em 

especial o Requerido Miguel José Hernandes e Maria Benedita Rufino 

Hernandes adquiriram a Fazenda Talismã II, denominada atualmente como 

Fazenda Machado, no ano de 2002 – informação no auto de constatação 

de fls. 292, ou seja, em tese, os Requeridos estão há mais tempo na área 

objurgada.

Ato contínuo, repiso, estar-se-á em análise da posse, somente os 02hs 

(dois hectares) em litigio, que, ao menos por ora, considerando o contido 

nos documentos apresentados, em especial o auto de constatação de fls. 

291/313; pelas fotos apresentadas e pelos registros feitos no relatório 

policial de fls. 217/224; Escritura Pública Notorial de fls. 228/290; 

demonstram que a área, até então “sem atividade econômica”, 

encontra-se com nítida atividade rural, sem adentrar neste momento no 

aspecto ambiental.

O Oficial de Justiça fez constar (fls. 293): “Constatamos que a área tem 

uma clareira com aproximadamente 1.5 há derrubado, sendo que essa é 

uma derrubada antiga, porém esta gradeada de novo; nessa área 

derrubada existe um galpão de estrutura metálica e debaixo do mesmo tem 

dois contêiner onde reside o Sr. Miguel José Hernandes e as demais 

pessoas identificadas.” E mais, “Que a área tem como divisa do lado 

esquerdo, uma cerca pelo seu estado foi feita a mais de 5 anos;...”.

 Ora, ao menos por ora, de forma cognitiva, tenho que: a – Os Requeridos, 

em tese, adquiriam sua propriedade há mais tempo que o Requerente; b – 

constatou-se a existência de derrubada antiga na área, a qual foi 

gradeada recente, o que leva, ao menos por ora, concluir que se fosse 

tratado de esbulho, poderia ter sido gradeada área da derrubada já 

existente; c – constatou-se a existência de cerca existente no local há 

mais de 05 (cinco) anos, sendo atribuída sua construção ao Requerido 

Miguel José Hernandes; e, d – Os Requeridos encontram-se residindo na 

área; o que demonstram pelos registros, neste momento, a posse mansa, 

pacifica e de boa-fé dos Requeridos.

No mais, merece registro ainda, que em reunião realizada no Fórum da 

Comarca de São Félix do Araguaia – MT, na presença deste Magistrado, 

do Promotor de Justiça – Dr. Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, do 

Delegado de Policia Civil – Dr. Valmon Pereira Silva, com a participação das 

partes para fins de acordo; chegou ao conhecimento das Autoridades que 

os Requeridos tiveram na data de 07/10/2016 sua residência derrubada 

com maquinários pesados, e na ocasião, apesar de não assumir a autoria, 

o Requerente se comprometeu a pagar a importância de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) caso se comprovasse por meio de perícia 

que o à área não lhe pertencia; fato este que, por si só, demonstram 
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claramente a necessidade de pronta e enérgica atuação estatal, com o fito 

de se desestimular a prática de eventuais outros ilícitos, sejam na esfera 

cível, administrativa e criminal.

Deste modo, tenho que a solução do litigio, neste momento, deve-se pautar 

necessariamente no exame de quem exterioriza a melhor posse, 

prestigiando a relação fática com à área objurgada (bem), e não a questão 

meramente jurídica de quem detém titulo de propriedade. Assim, a área em 

litígio, a princípio, é de propriedade e posse dos Requeridos (pelos 

registros alhures), posto que, sabemos que o artigo 1.196 do Código Civil 

assim o dispõe, in verbis:

 “Artigo 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

É relevante enfatizar, a instrução do processo pode até o fim revelar que 

a área pode não pertencer aos Requeridos; ou ainda que eles não 

detinham realmente a sua posse, entretanto é certo que neste momento 

processual ficou demonstrado, com suficiência, que os mesmos detém o 

critério da melhor posse, conforme jurisprudência, ex vi:

 “48700541 – CIVIL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. LITÍGIO ENTRE 

PARTICULARES. CABIMENTO. PONDERAÇÃO DE INTRESSES. MELHOR 

POSSE. BOA-FÉ.

 1. É cabível a proteção possessória de área pública quando o litigio for 

entre particulares. Todavia, tal direito não pode ser oponível ao poder 

público, haja vista que a terra pública não é passível de posse e a parte 

exerce, tão somente, detenção sobre o bem ocupado.

 2. Se ambas as partes demonstraram possuir justo titulo sobre o bem, 

deve-se utilizar o critério da melhor posse, considerando-se daquele que 

comprovar o exercício do poder de fato sobre o bem, de forma mansa e 

pacífica e mediante o uso da boa-fé.

 3. Uma vez atestada por prova testemunha e corroborada pelos 

documentos trazidos aos autos que os Apelados exercem a posse e o 

exercício do poder de fato sobre o lote, o pedido de reintegração de posse 

deve ser julgado improcedente.

4. Recurso conhecido e provido com base no art. 515, §3°, do CPC (TJDF; 

Rec 2012.03.1.031179-3; Ac. 924.925; Terceira Turma Civel; Relª. Des. 

Maria de Lourdes Abreu; DJDFTE 10/03/2016: Pág. 189).”

 Assim, entendo que o Requerente, ao menos neste momento, não possui 

a melhor posse da área em litigio, repiso, apenas referente aos 02ha (dois 

hectares). No mais, a análise sobre os demais requisitos contidos artigo 

561 do CPC, restaram prejudicados, que de antemão também afasta o 

requisito autorizador da tutela de urgência contida no artigo 300 do CPC, 

uma vez que o juízo de probabilidade do direito do Requente não restou 

satisfatoriamente demonstrado.

 Por oportuno, é certo que neste momento processual não há espaço para 

se aprofundar no exame das provas colacionadas aos autos, matéria esta 

afeta à instrução regular do processo, onde se poderão ouvir 

testemunhas arroladas pelos contendores e determinar a realização de 

perícia técnica para se apurar a existência dos vestígios de posse, de 

quando ela remonta e a quem efetivamente pertence.

Em suma, nesta fase processual, o que importa é o Requerente provar 

que preenche os requisitos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo 

Civil; o que, como registrado, aplicando o critério da melhor posse não foi 

feito; logo a liminar vindicada deve ser indeferida quanto aos 02ha (dois 

hectares) objurgados.

Isto posto, com esteio nestes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE 

LIMINAR de reintegração de posse da área de 02hs (dois hectares) 

postulado pelo Requerente, uma vez que este Magistrado, conhecedor 

das peculiaridades do caso e da região, entende por bem aplicar o critério 

da melhor posse, MANTENDO NA POSSE, REPISO, DOS 02HA (DOIS 

HECTARES) mencionados no auto/laudo de constatação, os Requeridos.

DETERMINO ainda que: expeça-se mandado de limitação de área a ser 

realizado por 02 (dois) Oficiais de Justiça, acompanhado por Policias 

Militares e Civis, DEVENDO os mesmos delimitarem com marcos e pontos 

cardeais a área de 02ha (dois hectares) que foram objeto do auto/laudo 

de constatação e, na sequencia, intimem-se o Requerente e os 

Requeridos da presente delimitação, para que tenham conhecimento; O 

Requerente para que não adentre a referida área; e os Requeridos para 

que cessem qualquer atividade de desmatamento e/ou dano ambiental por 

ventura a ser realizado; ambas obrigações determinadas ao Requerente e 

aos Requeridos, devem ser cumpridas sob pena de multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por metro quadrado da área que descumprirem a ordem 

judicial, sem prejuízos das demais cominações legais.

 II – Do pedido liminar de interdito proibitório.

 Quanto ao presente pedido de interdito proibitório, registro que será 

analisado levando-se em considerações as peculiaridades existentes das 

áreas objetos deste processo, bem como nos de códigos n.°s 132956 – 

interdito proibitório e 135942 – demarcatória cumulada com reivindicatória 

e interdito proibitório, posto que, tanto o Requente quanto os Requeridos 

estão se sentido turbados/esbulhados em suas posses/propriedades;

Quanto ao procedimento especial, a presente ação de interdito proibitório, 

como é sabido, é cabível na hipótese prevista do artigo 567 do Código de 

Processo Civil, in verbis:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser 

molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou 

esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito”.

 Nestes termos, a concessão do mandado proibitório exige a prima face à 

comprovação da posse sobre o bem e o justo receio de moléstia na 

posse, devendo se fazer presentes os seguintes requisitos, conforme 

ensinamentos doutrinários, quais sejam:

 “a – receio; b – que esse receio seja justo; c – que, além de justo, 

possivelmente provoque moléstia; e d – que haja iminência da ação injusta 

do Réu.”

(JUNIOR, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 13° Ed. 

Revista ampliada e atualizada. São Paulo – SP: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013. Pg. 1404.)

 II.I – Fazendas Agropecuária D. Sampaio e Talimã I:

Registre-se: a análise não compreende a área de 02ha (dois hectares) já 

objeto de análise e decisão deste Magistrado no item I.

Requerente: Danilo Aimi

Requeridos: Miguel José Hernandes, Maria Benedita Rufino Fernandes, 

Santo Hernandes e Marcos Antônio Gil

In casu, as Fazendas Agropécuária D. Sampaio e Talimã I encontram-se 

sobre a posse do Requente, Sr. Danilo Aimi e que existe iminente justo 

receio de moléstia pelos Requeridos, uma vez que encontram-se em litigio 

uma área de 02ha (dois hectares) que confrontam suas 

posses/propriedades, registrando que exerce sua posse mansa e pacifica 

há mais de 10 (dez) anos, a saber: a – Fazenda Agropecuária D. Sampaio 

foi adquirida em 31/03/2004, matricula registrada no Cartório de Registro 

de Imóveis de São Félix do Araguaia – MT sob o n.° 11.083; e, b – Fazenda 

Talimã I foi adquirida em 06/03/2006, matricula registrada no Cartório de 

registro de Imóveis de São Félix do Araguaia – MT sob o n.° 4.442.

Assim, o Requerente neste momento processual, em análise cognitiva 

sumária, conseguiu demonstrar que preenche os requisitos dos artigos 

561 e 567 do Código de Processo Civil, por conseguinte, o pedido de 

liminar merece guarida, uma vez que os documentos juntados com a 

petição inicial.

Assim, a posse exercida pelo Requerente nas áreas denominadas como 

“Fazenda Agropecuária D. Sampaio e Fazenda Talismã I” restaram 

cabalmente demonstradas, pelos documentos de fls. 181/186 – Fazenda 

Agropecuária D. Sampaio e fls. 187/190 – Fazenda Talismã I, que 

demonstram a escritura dos imóveis e a cadeia dominial dos bens, e 

asseguram que sua posse é oriunda de domínio objeto de título 

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, não se 

olvidou de descrever e demonstrar os limites e confrontações destas 

áreas, o que considero suficientemente comprovada sua posse.

 E logo, passo a analisar a iminente invasão a ser cometida pelos 

Requeridos.

 Quanto ao iminente justo receio de molestar a posse do Requerente pelos 

Requeridos, vale registrar que emergem dos autos um problema social 

similar, típico desta região, que pessoas tentam-se utilizar da força e de 

suas próprias razões para verem satisfeitos seus interesses, ao passo 

que, tais fatos que envolvem direito de posse/propriedade vêm 

acometendo e ocorrendo em diversos municípios de nosso País, causando 

há muito tempo diversos problemas de cunho social e jurídico.

E neste sentido, este Juízo, diante de toda a problemática e peculiaridades 

existentes nestes autos e nos demais (códigos n.°s 132956 e 135942), 

aos quais envolvem o Requerente e os Requeridos, vice-versa; 

considerando que dos autos emergem informações de pessoas armadas 

nas áreas, desmatamentos e confrontos pessoais entre as partes, e 

ainda, que já ocorreu tentativa de conciliação com a presença deste Juiz 

de Direito, do Promotor de Justiça e do Delegado de Policia, entendo por 

bem considerar para ambas as partes a existência de justo receio de 

molestar ambas posses/propriedades.
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 Assim, não há dúvida, em meu sentir, da presença de fatos objetivos que 

fazem concluir pela demonstração do animus dos Requeridos em adentrar 

a posse/propriedade da área objurgada, com o intuito de tubar/esbulhar, 

que ao menos em tese, pertence ao Requerente, haja vista que 

encontra-se sob seus cuidados.

 Registre-se ainda, que a interposição desta demanda deu-se em 

09/08/2017, referente a fatos ocorridos no mês de outubro de 2016 e no 

mês de março deste ano, portanto, vê-se que o justo receio de moléstia da 

posse ocorreu a menos de ano e dia.

 Com isso, vê-se que presentes estão a probabilidade do direito invocado 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que, 

conforme já delineado, em análise sumária, restou comprovado pelo 

Requerente que as áreas que lhe pertence (Fazenda Agropecuária D. 

Sampaio e Fazenda Talismã I), e que ainda detém sua posse/propriedade 

de forma mansa, pacifica e contínua, sendo evidente que a atitude dos 

Requeridos em iminente tentativa de turbar/esbulhar a propriedade/posse 

a menos de ano e dia, deve ser considerada como justo receio, e ainda, 

com iminente ação injusta da mesma, uma vez que, em tese, já até os 

desrespeitou.

 Portanto, no caso em apreço, neste momento processual onde a cognição 

ainda não é exaurida, entendo que o Requerente demonstrou que 

preenchem todos os requisitos dos artigos 561 e 567 do Código de 

Processo Civil, e por conseguinte, o pedido de liminar merece guarida, 

excetuando á área de 02ha (dois hectares) que já foi objeto de decisão 

alhures deste Juízo.

 ISTO POSTO, diante desses fatos e fundamentos, havendo prova 

suficiente no sentido de que o Requerente detém e exerce a posse das 

áreas “Fazenda Agropecuária D. Sampaio e Fazenda Talimã I”, e 

demonstrada aparentemente a intenção dos Requeridos em ocupar a área 

em questão, com fundamento nos artigos 300, 561 e 567 do Código de 

Processo Civil, CONCEDO A ORDEM LIMINAR pretendida para 

DETERMINAR que os Requeridos MIGUEL JOSÉ HERNANDES, MARIA 

BENEDITA RUFINO HERNANDES, SANTO HERNANDES E MARCOS 

ANTÔNIO GIL, por si ou por seus prepostos, não pratiquem quaisquer atos 

de turbação, esbulho e não obstem o livre acesso do proprietário, 

preposto e/ou pessoa a seu mando na área denominada como “Fazenda 

Agropecuária D. Sampaio (matrícula n.° 11.083 - fls. 181/186) e Fazenda 

Talismã I” (matrícula n.° 4.442 – fls. 187/190), excetuando à área de 02ha 

(dois hectares) já decidida no item I. cominando a estes, pena pecuniária 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, em caso de não 

cumprimento do preceito, sem prejuízo das demais sanções, para o caso 

de transgressão da determinação.

Expeça-se o mandado proibitório, que deve ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça com o devido cuidado e bom senso que a lide requer, e desde já, 

se necessário for, fica deferido o reforço policial para cumprimento desta 

decisão.

 Intimem-se as partes para que tomem ciência do teor desta decisão.

Citem-se os Requeridos para que contestem, querendo, a presente ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado 

cumprido de intimação desta decisão liminar.

Vindo aos autos as respostas, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a 

parte Requerente.

 Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

II.II – Fazenda Talimã II, denominada Fazenda Machado, referente aos 

autos de códigos n.° 132956 e 135942.

 Registre-se: a análise não compreenderá a área de 02ha (dois hectares) 

já objeto de análise e decisão deste Magistrado no item I.

Requerentes: Santo Hernandes e Miguel José Hernandes

Requeridos: Hugo Walter Frota Filho, Helieti Seroni Frota, Danilo Aimi, 

Dolores das Graças Aimi, Marcelo Barra Engenharia Ltda, Eduardo 

Delanhese e Leila Maria Gabriel

Registre-se ainda, que apesar dos presentes autos ter audiência de 

justificação designada para o dia 09/10/2017, diante da análise do auto de 

constatação realizado nos autos de código n.° 139851, e ainda, com os 

fatos posto em análise, este Magistrado aplicando-se o principio da 

celeridade processual e em prol de resolver no menor tempo o litigio que 

vem ocorrendo entre as partes, entende ser o momento adequado para 

analise e decisão sobre o pedido de interdito proibitório, a fim de evitar 

maiores problemas. Vejamos:

In casu, a Fazenda Talismã II, denominada Fazenda Machado encontra-se 

sobre a posse dos Requerentes e que existe iminente justo receio de 

moléstia pelos Requeridos, uma vez que encontram-se em litigio uma área 

de 02ha (dois hectares) que confrontam suas posses/propriedades, 

registrando que exerce sua posse mansa e pacifica desde sua aquisição 

que ocorreu no ano de 2002, matricula n.° 4.443 registrada escritura de 

compra e venda, de fls. 139/144, do livro n.° 55, datada de 19 de março de 

2003, no Cartório do 2° Tabelionato de Notas da cidade de Petrolina – GO e 

levada a registro em 03 de julho de 2003 pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia – MT (origem da matricula 

n.° 16.493 do Cartório do 1° Oficio de Barra do Garças – MT).

Assim, os Requerentes neste momento processual, em análise cognitiva 

sumária, conseguiu demonstrar que preenche os requisitos dos artigos 

561 e 567 do Código de Processo Civil, por conseguinte, o pedido de 

liminar merece guarida, uma vez que os documentos juntados com a 

petição inicial; a posse exercida pelos Requerentes na área denominada 

como “Fazenda Talismã II, denominada Fazenda Machado” restou 

cabalmente demonstrada, pelos documentos de fls. 34/42, que 

demonstram a escritura do imóvel e a cadeia dominial do bem, e assegura 

que sua posse é oriunda de domínio objeto de título devidamente 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, não se olvidou de 

descrever e demonstrar os limites e confrontações destas áreas, o que 

considero suficientemente comprovada sua posse.

 E logo, passo a analisar a iminente invasão a ser cometida pelos 

Requeridos.

 Quanto ao iminente justo receio de molestar a posse dos Requerentes 

pelos Requeridos, vale registrar que emergem dos autos um problema 

social similar, típico desta região, que pessoas tentam-se utilizar da força 

e de suas próprias razões para verem satisfeitos seus interesses, ao 

passo que, tais fatos que envolvem direito de posse/propriedade vêm 

acometendo e ocorrendo em diversos municípios de nosso País, causando 

há muito tempo diversos problemas de cunho social e jurídico.

E neste sentido, este Juízo, diante de toda a problemática e peculiaridades 

existentes nos autos de códigos 135942 e 132956 e nestes, aos quais 

envolvem os Requerentes e os Requeridos, vice-versa, e ainda, terceiros; 

considerando que dos autos emergem informações de pessoas armadas 

nas áreas, desmatamentos e confrontos pessoais entre as partes, e 

ainda, que já ocorreram tentativas de conciliação com a presença deste 

Juiz de Direito, do Promotor de Justiça e do Delegado de Policia, porém 

infrutífera, entendo por bem considerar para ambas as partes a existência 

de justo receio de molestar ambas posses/propriedades.

 Assim, não há dúvida, em meu sentir, da presença de fatos objetivos que 

fazem concluir pela demonstração do animus dos Requeridos em adentrar 

a posse/propriedade da área dos Requerentes, com o intuito de 

tubar/esbulhar, que ao menos em tese, pertence aos mesmos, haja vista 

que encontra-se sob seus cuidados.

 Registre-se ainda, que a interposição desta demanda deu-se em 

10/11/2016, referente a fatos ocorridos no mês de outubro de 2016 e no 

mês de março deste ano, portanto, vê-se que o justo receio de moléstia da 

posse ocorreu a menos de ano e dia.

 Com isso, vê-se que presentes estão a probabilidade do direito invocado 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que, 

conforme já delineado, em análise sumária, restou comprovado pelos 

Requerentes que a área que lhe pertence (Fazenda Talismã II, denominada 

Fazenda Machado), e que ainda detém sua posse/propriedade de forma 

mansa, pacifica e contínua, sendo evidente que a atitude dos Requeridos 

em iminente tentativa de turbar/esbulhar a propriedade/posse a menos de 

ano e dia, deve ser considerada como justo receio, e ainda, com iminente 

ação injusta da mesma, uma vez que, em tese, já até os desrespeitou.

 Portanto, no caso em apreço, neste momento processual onde a cognição 

ainda não é exaurida, entendo que o Requerente demonstrou que 

preenchem todos os requisitos dos artigos 561 e 567 do Código de 

Processo Civil, e por conseguinte, o pedido de liminar merece guarida.

 ISTO POSTO, diante desses fatos e fundamentos, havendo prova 

suficiente no sentido de que os Requerentes detêm e exerce a posse da 

área “Fazenda Talismã, denominada Fazenda Machado”, e demonstrada 

aparentemente a intenção dos Requeridos em ocupar a área em questão, 

com fundamento nos artigos 300, 561 e 567 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO A ORDEM LIMINAR pretendida para DETERMINAR que os 

Requeridos HUGO WALTER FROTA FILHO, HELIETI SERONI FROTA, 

DANILO AIMI, DOLORES DAS GRAÇAS AIMI, MARCELO BARRA 

ENGENHARIA LTDA, EDUARDO DELANHESE E LEILA MARIA GABRIEL 

DELANHESE, por si ou por seus prepostos, não pratiquem quaisquer atos 
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de turbação, esbulho e não obstem o livre acesso do proprietário, 

preposto e/ou pessoa a seu mando na área denominada como “Fazenda 

Talismã II, denominada Fazenda Machado (matricula registrada escritura 

de compra e venda, de fls. 139/144, do livro n.° 55, datada de 19 de março 

de 2003, no Cartório do 2° Tabelionato de Notas da cidade de Petrolina – 

GO e levada a registro em 03 de julho de 2003 pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia – MT), incluindo à área de 

02ha (dois hectares) já decidida no item I. cominando a estes, pena 

pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, em caso de 

não cumprimento do preceito, sem prejuízo das demais sanções, para o 

caso de transgressão da determinação.

Revogo a decisão de fls. 296 que designou audiência de justificação.

Expeça-se o mandado proibitório, que deve ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça com o devido cuidado e bom senso que a lide requer, e desde já, 

se necessário for, fica deferido o reforço policial para cumprimento desta 

decisão.

 Intimem-se as partes para que tomem ciência do teor desta decisão.

Citem-se os Requeridos para que contestem, querendo, a presente ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado 

cumprido de intimação desta decisão liminar.

Vindo aos autos as respostas, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a 

parte Requerente.

 Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir.

 III – Considerações finais.

Constatei que Os Requeridos aventaram/insinuaram às fls. 195/204 

eventual parcialidade deste Magistrado na condução dos processos que 

envolvem as partes. Sem adentrar ao mérito do aventado/insinuado, 

registre-se que, caso os mesmos detenham provas, na legislação existem 

os meios/procedimentos/peças, que podem ser utilizados para este fim, e 

não da forma apresentada; consignando que, caso interposto a medida 

correta/adequada, este Magistrado se manifestará.

 Por fim, a mantença dos Requeridos na área em litigio que perfaz uma 

área aproximada de 02ha (dois) hectares, e ainda, a expedição de 

mandado proibitório quanto as áreas das Fazendas Agropecuária D. 

Sampaio, Fazenda Talismã I e Fazenda Talismã II – denominada Fazenda 

Machado, no entender deste Magistrado, não encontra contradição, pois 

resguardando á área em litigio na posse dos Requeridos, e ainda, 

proibindo o esbulho/turbação nas áreas dos Requeridos e do Requerente 

cessar eventual e aumento da área a ser objeto de análise futuro na 

sentença, bem como em eventual pericia a ser realizada. Pois, conforme 

convicções e fundamentos delineados nos itens I e II, diante de toda a 

problemática e peculiaridades que envolvem as áreas/partes, estando 

próximo ao ocorrido, se mostra razoável e justo.

 IV - Deliberações finais:

I – Apense aos autos de códigos n.°s 135942 e 132956 e translade cópia 

da presente decisão para os mesmos;

 II – Encaminhem-se cópias integrais dos autos de códigos n.°s 135942, 

132956 e 139851 para: a – Policia Federal; b – Policia Judiciária Civil; c – 

Ministério Público Estadual; d – Ministério Público Federal; e – Secretária 

Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso; e, f – IBAMA – 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

para que cada órgão, diante de sua competência, tomem as providências 

que acharem cabíveis, diante dos fatos articulados nos autos 

mencionados.

III – Cumpram-se todas as determinações contidas nos itens I, II e IV, após, 

tornem os autos conclusos para deliberações.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 29 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35056 Nr: 1120-30.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Vistos. Defiro as juntadas requeridas, bem como o pleito Ministerial. 

Dessa forma, Redesigno a presente oralidade para o dia 19 de julho de 

2018, às 16h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o 

Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. Saem às 

partes pessoalmente intimadas, inclusive nos termos da súmula 273 do 

STJ. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50729 Nr: 244-26.2012.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 50729

Vistos, etc.

Arquive-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 10/2018/DF - TORNA público o RESULTADO FINAL do 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Superior 

desta Comarca, em conformidade com o Edital n°. 014/2012/PRES, de 16 

de julho de 2012 e Edital n°. 2/2018.

* O Edital n° 10/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47136 Nr: 1183-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, LVSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE FAGUNDES MARQUES 

- OAB:17113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Compareceu a este Gabinete a senhora Janete Sarturi afirmando que não 

recebeu os valores devidos a título de alimentos provisórios já fixados, 

desde maio de 2017, de modo que requer auxílio do Juízo para o 

recebimento dos débitos, especialmente em razão do caráter alimentar.

Considerando-se a manifestação da genitora da criança, manifeste-se o 

advogado, no prazo de 10 dias, eventualmente requerendo o cumprimento 

da decisão liminar - bem como apresentando memória cálculo do débito 

atualizado - em prol da criança.

Nada sendo requerido, ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15833 Nr: 452-69.2009.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MESSIAS DE JESUS, Filiação: Alcidia 

Marai de Jesus, data de nascimento: 25/05/1960, brasileiro(a), natural de 

Piranhas-GO, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Submetido o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, 

na data de hoje, por suposta prática de homicídio tentado qualificado, o 

Conselho de Sentença, após a votação dos quesitos constantes no termo 

anexo, condenou-o como artigo 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II do 

Código Penal, todos do Código Penal.Passo a dosar a pena do 

réu.Culpabilidade patente, agindo o réu de modo censurável. Nada nos 

autos aponta sobre a conduta social ou personalidade, sendo que as 

demais circunstâncias judiciais são favoráveis. O réu não possui 

antecedentes criminais que possam ensejar aumento de pena. A pena 

base do delito, assim, resta em seu patamar mínimo, ou seja, 12 anos de 

reclusão.O réu confessou a prática do delito de homicídio tentado, de 

modo que reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo 

de atenuar a pena em razão da fixação da pena no mínimo legal, nos 

termos do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ. Não há agravantes 

aplicáveis.Presente a causa de diminuição descrita no inciso II do artigo 14 

do Código Penal, diminuo a pena do acusado em 1/3, chegando ao total de 

08 anos de reclusão. Inexistem causas de aumento de pena no caso, 

razão pela qual torno a pena definitiva. O regime inicial nas condenações 

por crimes hediondos ou equiparados não tem que ser obrigatoriamente o 

fechado, desde que presentes os requisitos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e 

“c”, do Código Penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

(Plenário. HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27/6/2012. STJ. 3ª Seção. 

EREsp 1.285.631-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 

24/10/2012).Diante da pena aplicada, circunstâncias absolutamente 

favoráveis do réu, e suficiência da reprimenda, fixo o REGIME 

SEMIABERTO para cumprimento inicial.Incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, por ausência de seus 

requisitos legais.Tendo em vista a ausência dos requisitos do artigo 312 

do CPP, poderá o réu recorrer em liberdade.Deixo de condenar o acusado 

nas custas e despesas processuais, tendo em vista a sua defesa foi 

patrocinada por advogado nomeado.Condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo, que 

arbitro em 08 URH.Após o trânsito em julgado:-Expeça-se o executivo 

definitivo de pena.-Comunique-se ao TRE/MT para o disposto no artigo 15, 

inciso III, da CF.Sala do plenário do Tribunal do Júri da Comarca de 

Querência/MT, aos 11 de maio de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 14 de maio de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31633 Nr: 51-34.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILCE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ISAAC BNORGES DE 

FARIA - OAB:34388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB-MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida 

para providenciar o pagamento das custas e taxas processuais, sendo o 

importe de R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) a 

título de Custas Judiciais e o valor de R$ 130,13(cento e trinta reais e treze 

centavos) como Taxa Judiciária, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

protesto da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44459 Nr: 1994-81.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES - ME, JOÃO 

DEHON VIANA LOPES, MARCOS VINICIUS PESSOA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 24/04/2018 , ref. 18. 

Providenciando o deposito da diligência Complementar no valor de 

1.043,00 reais do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http:// http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1395-74.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA AUGUSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39828 Nr: 75-57.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Barbosa Santana, EDERSON 

BARBOSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 11/05/2018 , ref. 23. 

Providenciando o deposito da diligência Complementar no valor de 515,00 
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reais do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: http:// 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49371 Nr: 2245-65.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM, MMFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora para manifestar 

acerca da certidão de ref. 18, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55943 Nr: 1459-84.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE DEUS DUARTE MAQUINAS -ME, 

Ricardo de Deus Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1645-10.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56407 Nr: 1646-92.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL PROCOPIA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56390 Nr: 1643-40.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GUSTAVO DIAS DE SOUZA, JOSE 

GOVEIA DE SOUZA, MARIA LEA DIAS COELHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).
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No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56009 Nr: 1481-45.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOVEIA DE SOUZA, DIVINO GUSTAVO 

DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55978 Nr: 1468-46.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEYMER ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14132 Nr: 460-20.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a reposta do Ofício 898/2018 de 19/04/2018, 

oriunda do departamento de depósitos judiciais do TJMT informado que 

para a vinculação dos valores é necessária o número da Conta Judicial, 

conforme fls. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56264 Nr: 1595-81.2018.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA GONÇALVES 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:36205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39458 Nr: 1549-97.2015.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDC, MDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNdS, WSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que informe nos autos a data saída e de retorno da Viagem 

Internacional para a cidade de Fátima - PT, da Srª Maria Divina Pereira da 

Silva acompanhada da criança Emanuelle Costa de Carvalho, ref. 41.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56500 Nr: 1696-21.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves de Souza, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: janailza Taveira Leite - 

OAB:OAB/MT 17577

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 730-58.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORBARI & CIA LTDA - ME, JUSSEMARA 

CORBARI, MILTON CORBARI, Inês Oliveira Corbari, ELISIANE CORBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 
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o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56487 Nr: 1686-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Gonçalves Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Mendonça, ADEJAR GONÇALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Adnan Souto Kozak - 

OAB:OAB/PA 15756-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 1602-73.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO PIERIM, IVONE LEONES 

PERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36015 Nr: 2584-29.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ FURLLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Webert Clink de Campos 

Arruda - OAB:MT19263

 Vistos.

Trata-se de execução de titulo judicial em que são partes as pessoas 

acima identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte 

executada, o que impõe a extinção do processo em face da quitação da 

dívida trabalhista.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 

de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Sem incidência de custas processuais a rigor do estabelecido pelo item 

2.14.5 CNGC.

Sem honorários advocatícios, frente a não resistência ao pedido 

entabulado (princípio da causalidade).

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56034 Nr: 1492-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no 

art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Anote-se.Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).Considerando-se o 

disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte autora alega a 

circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar ignorado, 

incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências infrutíferas 

de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se amolda 

perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.Além disso, entendo 

que a citação por edital só deve ser deferida quando esgotados os 

esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.É o caso dos 

autos, mormente em vista do evidente lapso temporal existente entre o 

ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, levando-se em 

conta os esforços praticados pela parte autora na obtenção da 

informação necessária.Assim, determino a citação por edital da parte ré, 

fixando o prazo mínimo legal (20 dias), devendo o edital conter as 

informações previstas no art. 257 do CPC.Por fim, advirto a parte autora 

das penas previstas no art. 258 do CPC.Transcorrido o prazo, remetam-se 

os autos à Defensoria Pública para exercer o encargo previsto no art. 

257, IV, c.c art. 72, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14157 Nr: 489-70.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni de Oliveira Delfino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a reposta do Ofício 1.075/2018 de ref. 189, 

oriunda do departamento de depósitos judiciais do TJMT informado que o 

valor foi resgatado por força da Lei 13463/2017 em favor da União.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56513 Nr: 1704-95.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DANSER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.
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Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 1069-85.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 

HOSPITALAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE LIMA DE ANDRADE - 

OAB:146372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para o patrono da parta autora manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 25, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55973 Nr: 1464-09.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP, Carlos Dionízio Moreli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATE REGINA PAULO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 1465-91.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA, VICENTE 

BERNARDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 2638-87.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Aires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42536 Nr: 1130-43.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 
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verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 15: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42321 Nr: 1020-44.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINA ALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 15: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56524 Nr: 1710-05.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONISCLEI NUNES VERÍSSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49519 Nr: 2334-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Luz Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37546 Nr: 704-65.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espedito Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 
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testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40152 Nr: 228-90.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de sentença 

em face da Fazenda Pública”.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38860 Nr: 1287-50.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 13: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38069 Nr: 903-87.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio de Oliveira Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 18: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1099-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 
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pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50490 Nr: 2798-15.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Wilson Cesario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na 

residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente 

social credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de 

apuração da situação socioeconômica na qual o requerente está inserido. 

Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade.1) NOMEIO a Dra. 

DAYANE OLEGÁRIO DE MENEZES, médica atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para 

realizar o exame pericial solicitado pelas partes, independentemente de 

compromisso, fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após 

a realização da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de 

forma conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 

do NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 

305/2014-CJF, especialmente diante da escassez de profissionais 

habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de 

município com baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51989 Nr: 3473-75.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA AUGUSTA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49996 Nr: 2603-30.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 1129-58.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 1029-40.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovita Gomes Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 
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faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56069 Nr: 1508-28.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Correira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54294 Nr: 807-67.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Carlos Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 671-70.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51484 Nr: 3233-86.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO EVANGELISTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.
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Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46788 Nr: 937-91.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odalio Barra da Silva, Maria Bernadete de Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40873 Nr: 472-19.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Evaristo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 15: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 2636-25.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 13: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 418-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025615/5/2018 Página 700 de 744



 PARTE AUTORA: MHBDB, VBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De acordo com o art. 1.209 CNGC, independentemente de 

determinação judicial, será feita a intimação das partes e interessados, 

bem como do Ministério Público, dos atos de que devam tomar 

conhecimento, a teor do previsto no artigo 203, § 4º do CPC.Ainda, de 

acordo com o art. 1.217 do mesmo diploma, caso seja devolvida na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou qualquer outro 

expediente, a secretaria dela intimará a parte interessada para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte prestar outras 

informações ou indicar novo endereço para o cumprimento do ato, a 

secretaria expedirá novo mandado e entregará ao oficial de justiça para a 

realização de novas diligências, independentemente de ordem judicial.Se, 

no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.Sendo negativa, total ou parcial, eventual diligência 

deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao pedido.Caso seja 

devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, 

com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de 

todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de determinação 

judicial.Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, 

deverá ainda o Gestor judiciário expedir ofício solicitando a sua devolução 

devidamente cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) 

dias, ou quantas vezes for necessário.Assim, providencie-se o 

necessário para a efetivação das ordens de citação e intimação, 

certificando-se o necessário e impulsionando o feito, independentemente 

de nova conclusão.Sem prejuízo, designe-se oportuna audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do setor de Conciliação da 

comarca.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43504 Nr: 1533-12.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMB, RMBB, AJBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De acordo com o art. 1.209 CNGC, independentemente de 

determinação judicial, será feita a intimação das partes e interessados, 

bem como do Ministério Público, dos atos de que devam tomar 

conhecimento, a teor do previsto no artigo 203, § 4º do CPC.Ainda, de 

acordo com o art. 1.217 do mesmo diploma, caso seja devolvida na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou qualquer outro 

expediente, a secretaria dela intimará a parte interessada para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte prestar outras 

informações ou indicar novo endereço para o cumprimento do ato, a 

secretaria expedirá novo mandado e entregará ao oficial de justiça para a 

realização de novas diligências, independentemente de ordem judicial.Se, 

no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.Sendo negativa, total ou parcial, eventual diligência 

deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao pedido.Caso seja 

devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, 

com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de 

todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de determinação 

judicial.Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, 

deverá ainda o Gestor judiciário expedir ofício solicitando a sua devolução 

devidamente cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) 

dias, ou quantas vezes for necessário.Assim, providencie-se o 

necessário para a efetivação das ordens de citação e intimação, 

certificando-se o necessário e impulsionando o feito, independentemente 

de nova conclusão.Sem prejuízo, designe-se oportuna audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do setor de Conciliação da 

comarca.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 913-29.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSC, LdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De acordo com o art. 1.209 CNGC, independentemente de 

determinação judicial, será feita a intimação das partes e interessados, 

bem como do Ministério Público, dos atos de que devam tomar 

conhecimento, a teor do previsto no artigo 203, § 4º do CPC.Ainda, de 

acordo com o art. 1.217 do mesmo diploma, caso seja devolvida na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou qualquer outro 

expediente, a secretaria dela intimará a parte interessada para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte prestar outras 

informações ou indicar novo endereço para o cumprimento do ato, a 

secretaria expedirá novo mandado e entregará ao oficial de justiça para a 

realização de novas diligências, independentemente de ordem judicial.Se, 

no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.Sendo negativa, total ou parcial, eventual diligência 

deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao pedido.Caso seja 

devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, 

com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de 

todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de determinação 

judicial.Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, 

deverá ainda o Gestor judiciário expedir ofício solicitando a sua devolução 

devidamente cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) 

dias, ou quantas vezes for necessário.Assim, providencie-se o 

necessário para a efetivação das ordens de citação e intimação, 

certificando-se o necessário e impulsionando o feito, independentemente 

de nova conclusão.Sem prejuízo, designe-se oportuna audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do setor de Conciliação da 

comarca.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45879 Nr: 491-88.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 17: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).
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Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46476 Nr: 802-79.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida De Oliveira e Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 16: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 1060-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Leonel de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 1387-34.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Vicente de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 3391-44.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.
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Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 980-91.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1392-22.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA AUGUSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:MT 22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55765 Nr: 1390-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MACHADO DONIZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:MT 22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49763 Nr: 2474-25.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BITAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46334 Nr: 716-11.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. DAYANE OLEGÁRIO DE MENEZES, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA 

PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado 

pelas partes, independentemente de compromisso, fixando desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da perícia, para 

entrega do Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os 

quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).2) Arbitro 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com base 

nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente diante da 

escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização do 

trabalho, por se tratar de município com baixa população. 3) INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, 

salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44490 Nr: 2014-72.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Ferreira Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 17: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40706 Nr: 412-46.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grimar Magalhães Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 14: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 860-53.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Loudes Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.
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Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 17: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37534 Nr: 700-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SALOMÃO ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 2515-94.2014.811.0079

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Feitosa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO OLIVEIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056 

OAB/MT

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 

2018, às 13: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 3672-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lia Farias da Silva, IONES FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48666 Nr: 1929-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46223 Nr: 668-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Antonio Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 1352-11.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Figueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 17: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55523 Nr: 1293-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 
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desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1317-80.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52372 Nr: 3652-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO JUSTINIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45880 Nr: 492-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 16: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45225 Nr: 97-81.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anaides Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a apelação nos efeitos legais, ressalvada a concessão de tutela 

antecipada.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39158 Nr: 1415-70.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Euvaldo Klose

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 14: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48208 Nr: 1736-37.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE MARLENE DA SILVA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALILIA BETHANIA DINIZ COSTA - 

OAB:24317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55808 Nr: 1405-21.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA FREITAS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49325 Nr: 2219-67.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA 

LTDA, PEDRO BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O, Fillipe Marchiori de Oliveira - OAB:20.726, 

Lucas Roder de Paula - OAB:23.934, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.568-B

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 
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interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52903 Nr: 112-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CORREIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49766 Nr: 2475-10.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JACIRA TCATCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49488 Nr: 2311-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Jesus Nunes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:OABMT:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48360 Nr: 1810-91.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euraides Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.
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Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 413-60.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA ANDRADE BERTUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36381 Nr: 138-19.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maysa Karoline Amorim Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43797 Nr: 1667-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RIBEIRO, LUZIA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIENDAS CARDOSO, Elizabeth Pagliari 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48256 Nr: 1763-20.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dioclécio Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 15: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 1668-58.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus da Cunha Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 15: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55003 Nr: 1096-97.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49633 Nr: 2398-98.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI MARTINS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 
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compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 1927-82.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na 

residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente 

social credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de 

apuração da situação socioeconômica na qual o requerente está inserido. 

Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade.1) NOMEIO a Dra. 

DAYANE OLEGÁRIO DE MENEZES, médica atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para 

realizar o exame pericial solicitado pelas partes, independentemente de 

compromisso, fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após 

a realização da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de 

forma conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 

do NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 

305/2014-CJF, especialmente diante da escassez de profissionais 

habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de 

município com baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48245 Nr: 1753-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38707 Nr: 1233-84.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE ARRUDA SKIERZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 13: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36774 Nr: 331-34.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR LOPES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 14: 00 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).
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Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49717 Nr: 2447-42.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46372 Nr: 744-76.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52102 Nr: 3526-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICESIO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52748 Nr: 2-17.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 
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incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49634 Nr: 2399-83.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47158 Nr: 1075-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 15: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51694 Nr: 3334-26.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.1) NOMEIO a Dra. DAYANE OLEGÁRIO DE MENEZES, médica 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na AVENIDA 

PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial solicitado 

pelas partes, independentemente de compromisso, fixando desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da perícia, para 

entrega do Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os 

quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).2) Arbitro 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com base 

nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, especialmente diante da 

escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização do 

trabalho, por se tratar de município com baixa população. 3) INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, 

salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação. 4) 

Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local 

para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1518-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 
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obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ). Para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento.Na espécie, verifico que a comprovação da mora 

restou evidenciada nos autos, especialmente pela juntada do recebimento 

da notificação extrajudicial emitida, para o endereço constante do 

contrato.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 1685-89.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martins Siriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ). Para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento.Na espécie, verifico que a comprovação da mora 

restou evidenciada nos autos, especialmente pela juntada do recebimento 

da notificação extrajudicial emitida, para o endereço constante do 

contrato.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 1575-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSSB, BdSB, RGdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil.Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no 

art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Anote-se.Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, 

os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por 

pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo 

imprescindível, para majoração do quantum fixado prova significativa da 

possibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos 

autos, por ora. Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos 

acostados aos autos, ARBITRO o valor de 50% sobre o salário mínimo 

nacional, a título de ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° 

da Lei n. 5.478/68, especialmente pela inexistência de elementos 

concretos a respeito da renda do alimentante, além de 50% de despesas 

extraordinárias, devidamente comprovadas pela parte beneficiária. OS 

PAGAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS em 

conta bancária a ser informada pela própria parte autora.SECRETARIA: 

CONSTAR DO MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA BANCÁRIA 

FORNECIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43158 Nr: 1384-16.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdS, FdS, SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 

honorários advocatícios.

Considerando-se a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 827-29.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consta dos autos petição acostada (ref. 38), informando que os valores a 

receber do executado foram pagos no transcorrer deste processo.

 O cumprimento da obrigação enseja a extinção do feito com fulcro no 

art.924, II, do CPC e Enunciado 12 (Enunciados Cíveis de Mato Grosso):

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

...

II - a obrigação for satisfeita;”

 “...Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou transação, 

dispensa a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito.”

Considerando o cumprimento da obrigação, julgo extinto feito com 

resolução de mérito, nos precisos termos do art.487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

 Com as devidas cautelas, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49679 Nr: 2422-29.2017.811.0079

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESM, GdSM, AMDS, MASM, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47097 Nr: 1045-23.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDGC, ICB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46519 Nr: 826-10.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TNdS, AASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 183-18.2018.811.0079

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSC, FDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Oportunamente, lavre-se termo de guarda.

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55889 Nr: 1440-78.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSDS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO 

MENDES - OAB:24153/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49994 Nr: 2602-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENACY RODRIGUES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se novamente a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de improcedência da demanda.

Aguardar decurso de prazo: 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2622-41.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se para a juntada do estudo de REF 81. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 1644-25.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SILVA HENRIQUE, LARISSA SILVA HENRIQUE, 

LUANA SILVA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - 

MT, W. José Salles Rodeio e Show, Washington José Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 621-15.2016.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL BOTTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:13330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifetação (DJE). Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51490 Nr: 3235-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIZA BEZERRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se novamente a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de improcedência da demanda.

Aguardar decurso de prazo: 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52486 Nr: 3687-66.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSPDA, RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39886 Nr: 108-47.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFC, GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do Ministério Público. Providencie-se conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46529 Nr: 832-17.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFM, MEMPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o devedor de acordo com o endereço apresentado, alertando-o 

sobre a possibilidade de prisão.

Cumpra-se com urgência. Com a vinda, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 1679-82.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCGdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44531 Nr: 2031-11.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação em 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

Com a vinda, ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56481 Nr: 1684-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA LORENZETTI, VALDECIR LUIZ LORENZETTI, 

Juliana Lorenzetti, ELIZANDRA LORENZETTI, VERALICE LORENZETTI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIS BORTOLINI - 

OAB:16808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 2710-74.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA SANTOS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se novamente a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de improcedência da demanda.

Aguardar decurso de prazo: 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 994-80.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Dias Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na residência 

da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente social 

credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de apuração da 
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situação socioeconômica na qual o requerente está inserido. Fixo o prazo 

de 10 dias, sob pena de responsabilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37877 Nr: 797-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na residência 

da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente social 

credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de apuração da 

situação socioeconômica na qual o requerente está inserido. Fixo o prazo 

de 10 dias, sob pena de responsabilidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36986 Nr: 433-56.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGdL, CFGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 4101-15.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMAR, PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:OAB/MT 19.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF: 36: Intime-se de acordo com o endereço apresentado, com urgência.

Com a vinda, ao MP.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56301 Nr: 1611-35.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 05 de junho de 2018, às 16:00h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55887 Nr: 1439-93.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIRENE JACINTO DOS SANTOS ANDRADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLANI SANDRA DA CONCEIÇÃO 

MENDES - OAB:24153/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 2665-70.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se novamente a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de improcedência da demanda.

Aguardar decurso de prazo: 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56520 Nr: 1708-35.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurita Alves Bueno, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Miranda Duarte - 

OAB:OAB/GO 42643, Palmestron Francisco Cabral - OAB:5809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 1642-55.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55992 Nr: 1476-23.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFdS, OFFTdS, O(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 13.330-A

 Vistos.

Designo o dia 05 de junho de 2018, às 15:30h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1693-66.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DOMINGUES - 

OAB:8787 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 3306-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

A revelia da parte ré não enseja a procedência automática dos pedidos.

Pelo contrário, deverá a parte autora comprovar o direito alegado, 

especificando as provas que pretende produzir.

Sem prejuízo, concedo novamente o prazo de 5 dias para apresentar as 

provas que pretende produzir, sob pena de improcedência da demanda.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 2711-59.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENÇO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se novamente a parte autora para especificar as provas que 

pretende produzir, sob pena de improcedência da demanda.

Aguardar decurso de prazo: 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 1685-89.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martins Siriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1518-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial Justiça cumpra o Mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51785 Nr: 3378-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Bueno, OZANA MARIA TOMAZ BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA SILVA - 

OAB:46301, Wilmar Jacob - OAB:OAB/MT15.810A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a petição da Procuradoria Geral do Estado 

juntada em 17/04/2018, ref. 25.

Ribeirão Cascalheira - MT, 14 de maio de 2018

 ________________________________

Thiago Afonso Carolo Teichmann

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 3776-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE LOUZEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.
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Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52463 Nr: 3678-07.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA ALVES JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 2568-75.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANA RESPLANDES DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48255 Nr: 1762-35.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 2673-47.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 
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interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56440 Nr: 1662-46.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKSB, HDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBJDA-M, WJSReS, WJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50493 Nr: 2799-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46275 Nr: 693-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40861 Nr: 463-57.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 

2018, às 14: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 
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testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 307-06.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAMENON AUGUSTO ARCANJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 13: 30 hs (Horário de Mato Grosso).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

O ônus da prova seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC.

O feito será saneado em audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49910 Nr: 2542-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na 

residência da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente 

social credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de 

apuração da situação socioeconômica na qual o requerente está inserido. 

Fixo o prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade.1) NOMEIO a Dra. 

DAYANE OLEGÁRIO DE MENEZES, médica atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para 

realizar o exame pericial solicitado pelas partes, independentemente de 

compromisso, fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após 

a realização da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de 

forma conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 

do NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 

305/2014-CJF, especialmente diante da escassez de profissionais 

habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de 

município com baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 3754-31.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANATIEL DOMINGOS DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA - 

OAB:17912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 1364-54.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CAIADO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.
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Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 1248-48.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FATIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41490 Nr: 692-17.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Maciel Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há honorários advocatícios em razão da causalidade.

Em razão da preclusão lógica, serve a presente como certidão de trânsito 

em julgado.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38761 Nr: 260-79.2016.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKdF, MSKF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Reitere-se a intimação do advogado nomeado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que for de direito, conforme determinado à ref. 

67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37126 Nr: 760-82.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Yanssen de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 760-82.2015.811.0052 – Código: 37126

Vistos em correição.

Trata-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta 

por HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO, em desfavor de 

FABRÍCIO YANSSEN DE FARIA, ambos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, razão porque 

pugnaram pela suspensão da execução até o efetivo cumprimento das 

obrigações pactuadas (ref. 39).

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Analisando os autos, depreende-se que as partes celebraram um acordo 

para composição do saldo devedor oriundo do contrato de Cédula Rural 

Hipotecária sob n° 0082406.2012.0187621.

Com isso, as partes pleitearam a suspensão da ação até o integral 

cumprimento do pactuado, pelo prazo que for necessário.

Neste sentido e com base no que dispõe o art. 922 do CPC, SUSPENDO o 

processo até o vencimento da última parcela avençada (20/11/2020), para 

que a parte executada cumpra com a obrigação.

 Findado o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará 

seu curso normal, conforme art. 922, parágrafo único do CPC.

Ademais, com a suspensão da execução, não será praticado qualquer ato 
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processual, salvo nas hipóteses do art. 923 do CPC.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43890 Nr: 760-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Bento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21378

 Processo n.º 760-14.2017.811.0052 – Código: 43890 Por todo exposto, e 

por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas diversas da prisão, 

DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, 

e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado WELLINGTON BENTO 

DOS SANTOS, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas 

no art. 319, do Código de Processo Penal: 1. COMPARECIMENTO 

QUINZENAL em juízo para informar e justificar suas atividades;2. 

PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;3. PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca, sem a devida 

autorização deste juízo e concordância do Ministério Público;6. 

OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados perante à 

Justiça.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

WELLINGTON BENTO DOS SANTOS, libertando-o, se por outro motivo não 

estiver preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE 

DECRETADA.EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Camaragibe/AL, 

para fins de fiscalização das condições estabelecidas.CIÊNCIA ao MPE e à 

defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46747 Nr: 2282-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinaldo Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

- 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51528 Nr: 914-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33616 Nr: 552-35.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do cálculo de pena de ref. 

42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 1254-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues, Gilcimar de 

Oliveira Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8595 Nr: 671-40.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Feitosa - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Dias Gomes 

- OAB:RO - 3388

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAUDISON MORAES 

COELHO, para devolução dos autos nº 671-40.2007.811.0052, Protocolo 

8595, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-11.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRISTINA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010100-11.2015.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: IARA CRISTINA RODRIGUES Parte 

Requerida: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): IARA CRISTINA RODRIGUES. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão 

juntada ao Id. 13186006, cuja copia segue anexa, no processo acima 

indicado, sob pena de arquivamento. RIO BRANCO/MT, 14 de maio de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-48.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA MARIA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010050-48.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: GENILZA MARIA DE MIRANDA 

Parte Requerida: MAGAZINE LUIZA S/A Senhor(a): GENILZA MARIA DE 

MIRANDA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

dos documentos juntados aos Ids. 12999767, 12999790 e 12999793, cuja 

copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 14 de 

maio de 2018 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59922 Nr: 589-88.2015.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdN, ACRdN(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que já decisão proferida por 

este Juízo (ref. 64) onde consta a determinação de expedição de certidão 

de honorários pelo exercício da advocatícia dativa, sendo despicienda a 

conclusão dos autos para tal fim.

Assim, cumpra-se a determinação de ref. 64, observando-se, em casos 

análogos, a desncessidade de remessa dos autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60365 Nr: 739-69.2015.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcela Alice Santos Gomes, Rositerma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anthony Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BARUFI - 

OAB:OAB/MT 18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Vistos.

Conforme dispõe oart. 329, I do CPC, o aditamento/alteração do pedido ou 

causa de pedir podem ser levados a efeito até o sanemaneto, desde que 

haja consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar.

Desta forma, antes de analisar o pleito de "conversão" da ação de 

alimentos em investigação de paternidade, determino a intimação da parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias dizer se concorda.

Concordando o réu, desde logo promova-se vista dos autos à parte autora 

para aditar o objeto inicial da ação; em seguida, intimando-se o requerido 

para requerer produção de provas suplementares.

Discodando o réu, voltem-me os autos conclusos para saneamento do 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 859-78.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: E(, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 235-05.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:OAB/MT 5.475, Maristela F.Morizzo Nascimento - 

OAB:OAB/MT5408, Melissa F. Praeiro - OAB:13582, Tamiris Cruz 

Poit - OAB:14659

 Certifico que conforme no norma do artigo 432, inciso II, Seção 10 - 

CNGC/MT, o detentor da carga destes autos, foi intimado via telefone a 

devolver os autos em data de 03/05/2018, e até a presente data não o fez, 

assim sendo providencio o demais procedimentos nos termos do artigo 

433 da Seção 10, cobranca de autos da CNGC/MT.. Procedendo autuação 

da peças necessarias para registro de procedimentos diversos da Var 

como "COBRANÇA DE AUTOS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81501 Nr: 1426-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCdA, MHMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdA, BFDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça e desde já 

determino à parte autora que promova, no prazo de 15 (quinze) dias a 

emenda da petição inicial, para fazer juntar aos autos os respectivos 

comprovantes de pagamento das custas e taxas judiciais, ou, no mesmo 

prazo, requerer o parcelamento do recolhimento das custas 

remanescentes em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, cujo início 

deve-se dar a partir do mês de junho/2018, até o dia 15 (quinze) de cada 

mês, os quais desde já defiro, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo sem resolução do mérito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Silva Pinheiro - 

OAB:17573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17.573, Givanildo Gomes - 

OAB:12635, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, João Otoniel de 

Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, REDESIGNO a Sessão 

Plenária do Júri outrora agendada para o dia 15 de agosto de 2018 às 

09h00min.Ciência ao Ministério Público, ao assistente de acusação e à 

defesa dos réus.Intimem-se as testemunhas arroladas, bem como os 

acusados e jurados.Expeça-se o necessário.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 14 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-74.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FIGUEIREDO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 1501-85.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PRANTEL MANGIERI, ELIZABETH PRANTEL 

MANGIERI, CRISTINA PRANTEL MANGIERI E SILVA, ROBERTO LUIZ 

PRANTEL MANGIERI, IVONE PRANTEL MANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67540 Nr: 1288-84.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, Rossello Fransosi - OAB:6.222

 Vistos etc.

 Cuida-se de executivo de pena de Orlandinho Rodrigues Gomes, 

devidamente qualificado nos autos, qual fora condenado à pena de 51 

(cinquenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Ademais, o reeducando postula pela remição de alguns dias, em virtude de 

trabalhos realizados.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público manifestou-se favorável a 

remição.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, disciplina o art. 126 da LEP que o reeducando poderá remir, 

pelo trabalho, parte do tempo da sua condenação, vejamos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:)

(...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Para tanto, deve ser considerado como trabalho do preso, hábil a ensejar 

a remição de pena, somente aquele desenvolvido entre 06 (seis) e 08 

(oito) horas diárias de efetivo labor (LEP, art. 33).

Demais, disso, somente o trabalho desenvolvido no hiato entre as 

segundas-feiras e os sábados poderão ser computados no cálculo de 

remição de pena do reeducando (LEP, art. 33).

In casu, o reeducando trabalhou durante o período de março de 2017 a 

fevereiro de 2018, laborando por um total de 308 (trezentos e oito) dias, 

razão pela qual faz jus a remição de 103 (cento e três) dias.

Assim, a declaração da remição dos dias do reeducando é mister.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

remição pelo estudo, DECLARANDO A REMIÇÃO de 103 (cento e três) 

dias a serem debitados da pena do reeducando Orlandinho Rodrigues 

Gomes.

Realize-se novo cálculo de pena de acordo com o entendimento acima 

esposado.

Após, DÊ-SE ciência ao Ministério Público.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65838 Nr: 609-84.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL, SAFL, AFB, AFL, AFL, AFL, AFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS

Instalada a audiência, verificou-se somente a presença do magistrado.

DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando que não foram expedidos os mandados de intimação, 

REDESIGNO esta solenidade para o dia 12 de julho de 2018, às 13h30min.

Intimem-se às partes.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-29.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON MIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000451-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LIMA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-86.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSAMARA CUNHA DE CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-95.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARIA FILHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-25.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 14 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56089 Nr: 1025-60.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINÉIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72042 Nr: 2175-08.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GONZAGA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2175-08.2016.811.0039 CÓDIGO 72042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: ELIZEU GONZAGA CORREIA

CITANDO (A, S): Denunciado(a): Elizeu Gonzaga Correia, Cpf: 

29293910144, Rg: 358.815-7 SSP MT Filiação: Luiz Gonzaga Correia e 

Maria Gomes Correia, data de nascimento: 19/01/1959, brasileiro(a), 

natural de Piacatu-SP, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/04/2017

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo 396 A e art. 366 ambos do CPP.
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RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ELIZEU GONZAGA CORREIA, brasileiro, portador da cédula de 

identidade RG de nº 3588157, e devidamente, inscrito no CPF nº 

292.939.101-44 SSP/MT, nascido aos 19/01/1958, filho de Maria Gomes 

Correa, residente e domiciliado n a Rua dos Seringueiros, nº. 571 Bairros 

Jardim Novo Estado, no município de Ouro Preto do Oeste / RO. Pela 

prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, no dia 10 de março de 2016, em horário indeterminado, na Av. 

São Paulo, nº 770, Centro, loja Tim Som, nesta cidade e Comarca de São 

José dos Quatro Marcos, ELIZEU GONZAGA CORREIA, agindo com 

animus lucri faciendi, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo em erro, por meio fraudulento, a vítima Resiel Jose de Araújo. 

Ressai do feito que, na data citada, o denunciado ELIZEU GONZAGA 

CORREIA comprou um veículo da vítima Resiel Jose de Araújo e, a título de 

pagamento do débito, disponibilizou àquela dois cheques pré-datados, em 

nome de terceiro – Dimitry Kirsten, nos valores de R$ 3.200,00 (três mil e 

duzentos reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), somando um total de R$ 

10.200,00 (dez mil e duzentos reais) em cheques. Segundo apurado, na 

ocasião, a vítima telefonou para o número aposto no verso das folhas de 

cheque e conversou com uma pessoa que se passou por Dimitry Kirsten, 

titular dos cheques e proprietário da empresa Reciclagem Vitória, o qual 

confirmou que teria emitido os referidos cheques para o denunciado, 

dando boas referências sobre este e, em razão disso, tendo sido induzido 

em erro, à vítima entregou o veículo ao increpado. Denota-se que, após, 

ao tentar descontar o primeiro cheque, este foi devolvido por motivo de 

falsificação, momento em que a vítima tomou conhecimento a respeito da 

fraude empregada pelo denunciado e, na sequência, não conseguiu mais 

entrar em contato com o increpado, uma vez que este mudou-se, bem 

como não atendia mais o telefone fornecido. Diante do exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELIZEU GONZAGA 

CORREIA como incurso nas disposições constantes do art. 171, caput, 

Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta acusação 

(artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos 

e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no 

artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser 

condenado. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas arroladas a 

seguir para oportuna oitiva, sob as penas da lei.

 DESPACHO: Vistos. Ante o teor da cota ministerial de ref. 27, cite-se o 

denunciado VIA EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08. Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal. Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 12 (doze) anos, nos termos da súmula 415 do STJ. 

Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria. , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 12 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7871 Nr: 564-74.2003.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA JESUS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS S/A., 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.367, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DOS ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO FLS.651/653, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20185 Nr: 351-58.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALICE GONÇALVES MANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 24.687, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 4991 Nr: 549-76.2001.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CRISTINO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 3121-43.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DOS SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 Visto e bem examinado.Trata-se de AÇÃO PENAL movida pelo Ministério 

Público Estadual, objetivando a condenação do denunciado MATHEUS 

DOS SANTOS VALERO, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, 

caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.O Defensor do 

denunciado - Ref. 93 - apresentou pedido de concessão de liberdade, 

invocando como fundamento o excesso de prazo na formação do juízo de 

culpa, sob a alegação de que extrapolou injustificadamente os parâmetros 

temporais recomendados pela lei processual penal, uma vez que o 

segregado está preso preventivamente há 279 (duzentos e setenta e 

nove dias). Subsidiariamente, sustenta que os pressupostos para a prisão 

preventiva do denunciado não se sustentam, pelo que a revogação da 

mesma seria medida que se impõe, substituindo-se a custódia pelas 

medidas cautelares diversas da prisão.Instado a manifestar, o 

representante ministerial opinou desfavoravelmente ao pedido liberatório - 

Ref. 96.......Não há que se falar em excesso de prazo na formação da 

culpa, uma vez que o denunciado foi preso em flagrante no dia 

01/08/2017, tendo sido a denúncia recebida em 27/09/2017 (ref. 26) e as 

audiências de instrução e julgamento realizadas no dia 07/11/2017 e 

18/12/2017, pendente apenas a devolução de deprecata expedida à 

Comarca de Pontes e Lacerda para oitiva da testemunha/vítima Mateus 

Souza Silva, cuja audiência foi redesignada (em virtude do não 

comparecimento do menor) para o dia 22/05/2018, conforme informações 

repassadas via contato telefônico. :“...”........Desta feita, com base no 

exposto, e à míngua de novos elementos que modifiquem os fundamentos 

ensejadores da custódia, INDEFIRO o pedido liberatório formulado, 
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mantendo a prisão cautelar do acusado MATHEUS DOS SANTOS VALERO 

pelos fundamentos do pronunciamento judicial externados na decretação 

de sua custódia cautelar.Transcorrido o prazo para a devolução da Carca 

Precatória expedida (ref. 48), vista às partes para alegações 

finais.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16840 Nr: 46-11.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DO BONFIM - DE CUJUS, GONÇALVES 

ALVES BONFIM, JOÃO ALVES BONFIM, MARIA ALVES BONFIM, 

APARECIDO ALVES BONFIM, ALZIRA ALVES LEAL, APARECIDA ALVES 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Espólio de José Alves do Bonfim propôs nos autos habilitação dos 

herdeiros.À fl. 236 este juízo remeteu os autos ao INSS para 

manifestação. À fl. 236-v, o INSS manifestou que não se opõe à 

realização da habilitação dos herdeiros.É o breve relato.Fundamento e 

decido. Não obstante o caráter personalíssimo do direito ao benefício 

previdenciário pleiteado na exordial, eventual procedência da demanda 

poderá gerar efeitos pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, razão 

porque é imprescindível a habilitação dos herdeiros nos autos. Nesse 

rumo:“3. Assiste aos herdeiros da parte autora habilitados nos autos, o 

direito das verbas pretéritas devidas a título de aposentadoria por idade e 

de pensão por morte, a partir da data da citação até a data do óbito.” (AC 

0020517-89.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL FRANCISCO NEVES 

DA CUNHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1498 de 03/02/2016). 

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, sobrevindo o 

falecimento do autor no curso do processo, os dependentes 

previdenciários ou os sucessores do falecido poderão habilitar-se para 

receber os valores devidos, independentemente da abertura de 

inventário.Nesta toda: Desta feita, DEFIRO o requerimento de habilitação de 

herdeiros. Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias para 

retificação da capa dos autos e sistema Apolo. Intime-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se.umpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de 

outubro de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21131 Nr: 1313-81.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VASQUES CAPARROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1313-81.2009.811.0039

CÓDIGO 21131

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl.282, intime-se a parte requerente para 

prestar esclarecimentos, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13283 Nr: 997-73.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido dos presentes embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar a contradição ou obscuridade 

contida no último parágrafo da sentença de fls.212/213 que passa a 

vigorar com a seguinte escrita:“Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, 

para que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 

02 (dois) meses contados da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.”Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

05 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15323 Nr: 1038-06.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios, porém, NÃO OS ACOLHO.Intime-se a parte autora para que 

recolha as devidas custas processuais em 15(quinze) dias.Por fim, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ). 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de março de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14972 Nr: 689-03.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MOREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 689-03.2007.811.0039

CÓDIGO 14972

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EMILIA MOREIRA DE 

ARRUDA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl. 173 cálculo apresentado pelo contador à fl. 173.

Às fls. 178/179-vº, parte autora e o INSS concordam com os cálculos 

apresentados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o contador judicial, conforme à fl. 173, 

apresentou devidamente os cálculos conforme solicitado pelo despacho 

de fl. 172. Nota-se às fls. 178/179-v, que a parte requerida, bem como a 

parte requerente, concordaram expressamente com o cálculo 

apresentado pelo contador no valor de R$ 62.982,03 (sessenta e dois mil 

novecentos e oitenta e dois reais e três centavos) referente às verbas 
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pretéritas e R$ 1.975,49 (Um mil novecentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Assim, o cálculo apresentado pela parte requerida deve ser 

o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 160, no valor de R$ 62.982,03 (sessenta e dois mil novecentos e 

oitenta e dois reais e três centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.975,49 (Um mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 2243-02.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ARQUAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 2243-02.2009.811.0039

CÓDIGO: 22063

Vistos.

 Ante a juntada de Aviso de Recebimento – AR de fls. retro, intime-se a 

patrona da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) manifeste-se 

nos autos acerca da implantação do benefício.

 Após, certifique-se e volvam-me conclusos.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25790 Nr: 1408-43.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LUIZA DE OLIVEIRA LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 25790

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que implante no prazo de 30 

(trinta) dias o benefício concedido em favor da parte requerente, bem 

como junte aos autos a respectiva carta de concessão, sob pena de crime 

de desobediência.

Para tanto encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 51462 Nr: 1356-13.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MARIN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 50836 Nr: 697-04.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 22120 Nr: 10090-55.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE SOUZA - 

OAB:146.255/MG

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA PARTE REU, PARA APRESENTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS CONTRARRAZÕES DE APALAÇÃO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 25790 Nr: 1408-43.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LUIZA DE OLIVEIRA LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para que informe este Juízo, acerca da 

implantação do beneficio concedido à parte autora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 23959 Nr: 1586-26.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO GALDINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18057 Nr: 1236-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRR, MARR, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2008/482.

CÓDIGO Nº. 18057.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS 

proposta por Maurício Ricarte Rangel e Michael Aparecido Ricarte Rangel, 

menores impúberes, representados por sua genitora Lidiane Ricarte Maia, 

em face de Edmar Aparecido Caíres Rangel, todos devidamente 

qualificados no feito.

O executado foi devidamente citado dos termos da presente ação, para, 

no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, além de ser decretada a 

sua prisão.

Desta forma, aportou aos autos, justificativa do executado, alegando que 

efetuou o adimplemento parcial das prestações alimentícias devidas 

(folhas nº.74/78).

 Vieram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

Decido.

Como é cediço, ao ser humano é preciso garantir viabilidade mínima de 

subsistência e dignidade, podendo ser exigido de seus responsáveis o 

efetivo envolvimento nesse mister. Sendo assim, o pai deve ajudar a 

manter as necessidades de seu filho juntamente com a mãe, uma vez que 

ajudou a colocá-los no mundo.

O executado é pai dos exequentes, como mostra o documento de 

identificação civil inclusa e, portanto possui a obrigação de prestar valores 

referentes à verbas alimentícias mensalmente, conforme sentença juntada 

em fl. 31/32.

Outrossim, as alegações testilhadas pelo polo passivo da ação não são 

aptas para o desvencilhar da relação obrigacional de pagar os valores 

executados, eis que os documentos juntados não demonstram o 

adimplemento deste valores. Além disso, argumentou sobre a 

inegixibilidade da execução das despesas extraordinárias, vez que não 

possuía conhecimento dos valores ora executados.

Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado e, 

por consectário, determino a intimação da parte exequente para atualizar o 

débito em comento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Após, proceda com a intimação do executado para quitação do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25627 Nr: 1245-63.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT 8.973, 

PAULA REGINA CARDOSO - OAB:MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a expedição de alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 157-62.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A MT, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados(as) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestarem-se nos autos quanto a Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça juntada às fl. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76872 Nr: 1234-09.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a), para caso 

queira, no prazo de 10(dez) dias, impugnar a contestação oferecida nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76623 Nr: 1096-42.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDISON BARBOSA RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILSSEN DE CASTRO 

GABRIEL - OAB:17696-B

 Intimação da parte ré, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo 

legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72915 Nr: 495-70.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER FRANCISCO CIGOGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Diante da juntada do petição do autor informando o subestabelecimento 

dos procuradores, procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72914 Nr: 494-85.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO JOSÉ BIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:OAB/MT 16.745, Diogo Ibrahim Campos - OAB:OAB/MT 13.296, 

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição do autor, informando substabelecimento dos 

procuradores, procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, acerca do laudo pericial no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108073 Nr: 785-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerda da 

audiência de conciliação designada para 18.07.2018 às 13h00min na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 1229-16.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHEFFER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS SOARES MARCZAK, MARCELINO 

LUIZ MARCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para a data de 18.07.2018 às 13H30MIN, na sede 

deste Juízo, bem como para comparecer na Secretaria da Vara Única de 

Sapezal-MT, para retirar Carta Precatória Expedida e providenciar a sua 

distribuição na Comarca de Capanema-PR, juntado comprovante da 

Distribuição nos autos no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 97694 Nr: 561-11.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça - ref. 

42, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91856 Nr: 1238-75.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOHLER CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90327 Nr: 823-92.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI VICENTE LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15600

 Intimação das partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes 

técnicos, para o justo deslinde da demanda, conforme art. 465 § 1º, inc. 

II,III do CPC, bem como, para que o requerido promova no prazo de 10(dez) 

dias, o recolhimento do valor da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110197 Nr: 2186-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA CRISTINA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DE FÁTIMA FLORÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nomeio como Inventariante a Srª ERICA CRISTINA DA ROCHA, a qual 

deverá prestar compromisso em cinco (05) dias e primeiras declarações 

nos vinte (20) dias subsequentes, consoante artigo 620 do 

CPC/2015.Intime-se a INVENTARIANTE, para prestar compromisso e as 

primeiras declarações, no prazo acima assinalado.Com as primeiras 

declarações prestadas pela inventariante, tendo indicados todos os 

herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a serem indicados pelo 
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inventariante, para que tomem ciência da presente abertura de inventário, 

para que se manifestem no prazo legal.Caso não indique outros herdeiros, 

proceda a citação da herdeira menor EMILLY ZAHARA FLORENCIO DE 

OLIVEIRA, na pessoa de seu genitor Jadson Santana de Oliveira, 

brasileiro, estado civil e profissão ignorados, RG n e CPF desconhecidos, 

residente e domiciliado na cidade de Nova Olímpia-MT, Rua Vinte, Quadra 

10, Lote 10, Bairro: Boa Esperança, CEP: 78.675-000, Telefone: (65) 9 

9607-9246 / 99969-4073 para se manifestar no prazo legal.Oficie-se a 

Caixa Econômica Federal para que remeta à este Juízo o saldo existente 

nas contas corrente/poupança/salário em nome de SIRLEI DE FÁTIMA 

FLORÊNCIO, portadora do RG nº 1221323-3, SJ-MT e inscrita no CPF sob 

o nº 843.735.711-04, no prazo de 10(dez) dias. Após, a Fazenda Pública 

Estadual (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da 

avaliação dada pelo Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar 

prova de cadastro, em vinte (20) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente.Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela 

atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, 

venham imediatamente as últimas declarações, já com comprovação do 

recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões negativas de tributos 

Federais, Estaduais e Municipais e esboço de partilha 

final.Intime-se.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110129 Nr: 2157-93.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA WITT MACHADO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 535 do 

Código de Processo Civil/2015.

Intime-se o requerido, por meio de remessa postal dos autos (convênio 

INSS e TJ/MT), para, querendo, impugnar a execução, nos próprios autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 535 do CPC.

Superado tal prazo, não havendo manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110196 Nr: 2185-61.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA 

ADRIANA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte embargante requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte embargante para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) 

dias, procedendo a juntada dos documentos acima delineados para 

análise do pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110212 Nr: 2193-38.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDC, RFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Expeça-se o TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA DOS MENORES EM FAVOR DA GENITORA.CIÊNCIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICOIntimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75826 Nr: 632-18.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICH ALEXANDRINO LITIVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR FRANCESCHI - 

OAB:47530, FAJARDO JOSE PEREIRA FARIA - OAB:29699, LIA FARIA - 

OAB:39153

 Vistos etc.

Defiro o pedido de substituição de testemunha conforme pleiteado na ref. 

36.

Considerando que a testemunha comparecerá independente de intimação, 

desnecessária a expedição de documentos.

Proceda o devido cadastramento da nova testemunha, fazendo as 

atualizações necessárias no Sistema Apolo.

No mais, certifique-se quanto ao cumprimento das determinações 

anteriores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109964 Nr: 2054-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, ONEI 

EDIO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA proposta por 

ODELCIO ARTUR PAANNEBECKER e OUTRO, em desfavor do ESPOLIO DE 

ONEI ÉDIO GIONGO na pessoa da inventariante DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO todos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a 

entrega da coisa individualizada 01 (uma) COLHEITADEIRA DE GRÃOS 

“USADA”, MARCA VALTRA, MODELO BC 7500, MONOBLOCO 

AAAC1005TE9000401, SÉRIE 750032449, MOTOR X05318, ANO 

2011/2011, NOTA FISCAL N. 000.003.546-SÉRIE 1, e 01 (uma) 

PLATAFORMA DE CORTE SOJA FLEXIVEL,“USADA”, ANO 2011/2011, 

MONOBLOCO AAAC1106ABS000426, NOTA FISCAL N. 000.003.547 - 

SÉRIE 1, ou embargar a execução (art. 914 do CPC/15).

 Consigne-se que, caso não proceda à entrega da coisa no prazo acima 

estabelecido, será aplicada à parte devedora multa por dia de atraso no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao teto de R$ 100.000,00(cem mil 

reais) consoante dispõe o artigo 806, § 1º, CPC/2015.

 Entregue o bem pelo devedor, lavre-se o respectivo termo e intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, nos termos do artigo 807 do 

CPC.

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado. 

Na hipótese de pronta entrega da coisa ou da execução não ser 

embargada, em conformidade com o disposto no § 1º, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade.

 Indefiro o item “k” da petição inicial, devendo a parte exequente peticionar 

autos de inventário requerendo a habilitação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103572 Nr: 3453-87.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Trata-se de juntada de Julgamento de Agravo de Instrumento à ref. 51.

Após a leitura do Agravo, verifico que o processo foi extinto sem 

resolução do Mérito pela 2ª Instância, ante a ausência dos pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, profiro o presente despacho para fins de regularização do Sistema 

Apolo, no que se refere o lançamento do andamento correspondente 

extinção do processo, cuja decisão assinada segue anexa para seu 

regular cumprimento.

Proceda a Secretaria o cumprimento integral da decisão acostada à ref. 

51, no que lhe couber.

Intimem-se as partes.

Após, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110091 Nr: 2136-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 1.540,67 (um mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e sete 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 419,15 

(quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109595 Nr: 1771-63.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 

98 e 99 do CPC.No tocante ao pedido de redução da verba alimentar em 

caráter liminar, entendo que o mesmo não merece prosperar.Todavia, é de 

se observar que as despesas com alimentação, saúde, vestuário, lazer e 

educação da alimentada persistem, visto serem presumidas em face da 

menoridade. O deferimento da redução dos alimentos em sede de tutela de 

urgência demanda demonstração inequívoca na alteração da situação 

financeira da parte autora. Em que pese a juntada da rescisão do contrato 

de trabalho, é bem possível que o requerente, esteja trabalhando na 

informalidade (sem carteira assinada). Ademais, não raros são os casos 

em que os alimentantes passam a exercer suas funções na informalidade 

para possibilitar a redução dos alimentos, sendo prudente o exercício do 

contraditório e a dilação probatória para que se possa ter certeza acerca 

da existência ou não de modificação na situação financeira do requerente 

que justifique a redução dos alimentos.Assim, INDEFIRO o pedido liminar do 

redução dos alimentos pleiteados pela parte autora.DESIGNE-SE audiência 

de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador do juízo.Cite-se o 

Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se 

ainda na citação do requerido que a não apresentação de resposta implica 

revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no art. 

189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110278 Nr: 2229-80.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110069 Nr: 2122-36.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se do denominado “binômio necessidade/possibilidade”, segundo o 

qual o arbitramento deve variar de acordo com a situação trazida à 

consideração do julgador em casa caso concreto.No caso em tela, a parte 

autora apenas informa que o requerido trabalha como autônomo em 

funilaria, contudo não junta nenhuma comprovação do alegado.Assim, 

considerando que o processo está em sua fase inicial, com provas 

produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez), a partir da intimação desta 

decisão devendo ser ser depositada na conta bancária da Caixa 

Econômica Federal, Agência 3549, Operação 013, Conta Poupança nº 

5011-9, de titularidade do menor, bem como 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias, tais como medicamentos, assistência 

médica, farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante 

recibo, sendo que, após formada a angularização processual, o binômio 

capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.DESIGNE-SE 

audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador do 

juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se 

ainda na citação do requerido que a não apresentação de resposta implica 

revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109679 Nr: 1851-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Erica Odete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DANTAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se do denominado “binômio necessidade/possibilidade”, segundo o 

qual o arbitramento deve variar de acordo com a situação trazida à 

consideração do julgador em casa caso concreto.Assim, considerando 

que o processo está em sua fase inicial, com provas produzidas apenas 

por uma das partes, entendo prudente fixar a majoração dos alimentos em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos 

mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta 

decisão devendo ser depositado na conta Banco do Brasil, Agência 

3644-7, Conta poupança nº 26.503-9, Variação 51, de titularidade da 

genitora da menor, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias (médico hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e 

materiais escolares), comprovadas mediante recibo, sendo que, após 

formada a angularização processual, o binômio capacidade/necessidade 

será avaliado com maior clareza.Assim, DEFIRO o pedido liminar de 

majoração dos alimentos pleiteados pela parte autora.OFICIE-SE a 

empresa: EXPRESSO NEPOMUCENO, Fazenda Santo Antônio do Rio Doce, 

Rodovia GO 406, Km 25, à direita 6 KM, estrada do posto da Ráizem, 

Unidade Jataí – Estado de Goiás, Telefone (64) 3014-3210 para que 

proceda ao desconto mensal dos alimentos determinados, na folha de 

pagamento do requerido.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de 

acordo com a pauta do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e 

INTIME-SE a Requerente, consignando que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação “é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se ainda na citação do 

requerido que a não apresentação de resposta implica revelia, 

reputando-se verdadeiras as alegações feitas na inicial.PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 2121-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se do denominado “binômio necessidade/possibilidade”, segundo o 

qual o arbitramento deve variar de acordo com a situação trazida à 

consideração do julgador em casa caso concreto.No caso em tela, a parte 

autora não sabe informar qual ramo o requerido trabalha.Assim, 

considerando que o processo está em sua fase inicial, com provas 

produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez), a partir da intimação desta 

decisão devendo ser ser depositada na conta bancária da Caixa 

Econômica Federal, Agência 3826, Operação 013, Conta Poupança nº 

7915-5, da genitora da menor, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como medicamentos, assistência médica, 

farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante recibo, sendo 

que, após formada a angularização processual, o binômio 

capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.DESIGNE-SE 

audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador do 

juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 
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sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se 

ainda na citação do requerido que a não apresentação de resposta implica 

revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110070 Nr: 2123-21.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, há que se levar em conta, quando da fixação da verba 

alimentar, a proporcionalidade entre as necessidades de quem reclama e 

os recursos de quem está obrigado a prestar os alimentos.Trata-se do 

denominado “binômio necessidade/possibilidade”, segundo o qual o 

arbitramento deve variar de acordo com a situação trazida à consideração 

do julgador em casa caso concreto.No caso em tela, a parte autora 

apenas informa que o requerido trabalha como autônomo em funilaria, 

contudo não junta nenhuma comprovação do alegado.Assim, 

considerando que o processo está em sua fase inicial, com provas 

produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

intimação desta decisão devendo ser depositado na conta Caixa 

Econômica Federal,Agência 3826, Operação 013, Conta Poupança nº 

7210-0, da genitora da menor, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como medicamentos, assistência médica, 

farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante recibo, sendo 

que, após formada a angularização processual, o binômio 

capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.DESIGNE-SE 

audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador do 

juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, consignando que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação “é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do CPC).Consigne-se 

ainda na citação do requerido que a não apresentação de resposta implica 

revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas na 

inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110238 Nr: 2201-15.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA LUCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110185 Nr: 2180-39.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO RUBENS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, LUTHERIO GALINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR de R$ R$ 5.931,04 

(cinco mil novecentos e trinta e um reais e quatro centavos, no prazo de 

5(cinco) dias, para DETERMINAR aos requeridos, que no prazo de 

5(cinco) dias devolvam o veículo devidamente reparado ao requerido, 

devendo, inclusive, o valor do depósito ser vinculado a este processo na 

Conta Única desta Comarca, tudo isso conforme o artigo 300, §1º, do 

Código de Processo Civil.DETERMINO aos requeridos que efetuem a 

entrega do veículo devidamente reparado no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de multa diária de 100,00(cem reais) limitada ao teto de 3.000,00(três 

mil reais).Devidamente comprovado o depósito nos autos, EXPEÇA-SE o 

MANDADO para cumprimento da tutela acima deferida.Ressalto, que a 

liminar aqui deferida somente entrará em vigor, a partir do depósito Judicial 

acima determinado.Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) 

dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do 

parágrafo 2º do artigo 303 do NCPC.A secretaria deverá observar a 

autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3º do 

NCPC.Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a 

citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o 

processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de 

admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de 

determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a 

delimitação completa da lide.Ressalto, que caso a parte ré não interponha 

o recurso cabível, levará à estabilização da tutela, consoante preconizado 

no artigo 304 caput do CPC.Isto porque caso a parte ré decida rever, 

reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido 

pelo 304, § 5º do NCPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos 

estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança 

jurídica.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109941 Nr: 2041-87.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 

98 e 99 do CPC.No tocante ao pedido de fixação de alimentos provisórios 

em benefício da própria requerente o mesmo não merece prosperar neste 

momento processual. A fixação não se constitui decorrência automática 

da separação de fato, mas necessita de prova suficiente de que um dos 

cônjuges, parte maior e capaz, não tenha, por si só, condições de prover 

seu sustento, sob pena de risco à própria vida. No caso em apreço, não 

foi comprovado nos autos qualquer indício que confirme ser a autora 

incapaz parcial ou totalmente para o desenvolvimento de atividade 

laborativa remunerada e estar impossibilitada de satisfazer suas 

despesas básicas, denotando dependência econômica em relação ao 

marido. Ademais, a requerente, que não é idosa nos termos da lei, (possuí 

cinquenta e um anos de idade consoante cópia de identidade acostada 

aos autos), sequer produziu início de prova de que foi obrigada a deixar o 

lar conjugal contra sua vontade. Assim sendo, ante a ausência dos 

requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos 

provisórios à cônjuge.Por fim, INDEFIRO o item de referência “F” da petição 

inicial neste momento processual, eis que não demonstrada a sua 

imprescindibilidade, ressaltando a possibilidade de apreciação no momento 

oportuno.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-71.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HAMANN SEIDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE TERESINHA ERDTMANN OAB - MT0007343S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21.08.2018 às 

13h00min, na sede deste Juízo, conforme r. despacho de ID:12939300 , 

transcrita a seguir: Vistos etc., O processo teve audiências redesignadas 

desde 2016 por conta do aguardo do retorno de uma carta precatória, a 

qual reputo não ser imprescindível ao desfecho dos fatos ante o vasto 

lastro probatório documental juntado por todas as partes. Assim, a 

hipótese do retorno ou não da carta precatória não suspende o trâmite 

processual, nos termos do artigo 377 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, às 13:00. Saliento que as partes já arrolaram suas testemunhas, 

sendo que as testemunhas da parte autora comparecerão independente 

de intimação, conforme anunciado em petição, e a testemunha da parte ré 

já foi emitida carta precatória. Friso o lapso temporal amplo que designo tal 

audiência para que as partes não intentem apresentar justificativas 

infundadas, dado a possibilidade de se organizarem para o 

comparecimento, se quiserem, na solenidade. Serão ouvidas apenas as 

testemunhas previamente arroladas, ausente a necessidade de 

depoimento pessoal, dado o não requerimento prévio nesse sentido. Sem 

prejuízo, poderá a própria parte diligenciar junto ao juízo deprecado 

solicitando o cumprimento da missiva, se houver possibilidade, nos termos 

do artigo 455 do CPC. Intimem-se Cumpra-se SAPEZAL, 26 de abril de 

2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-47.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON MANOEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 02.07.2018 às 

13h20min na sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-32.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 25/06/2018 às 13:00h, na sede 

deste JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de 

distribuição da carta precatória a ser expedidas nos autos, para 

cumprimento na Comarca de Cuiabá-MT no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerida, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição 

das cartas precatórias a serem expedidas nos autos, para cumprimento 

na Comarca de Juara-MT e Sinop-MT no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14/2018/DF
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A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito em 

Substituição Legal na Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

 Art. 1º- CONCEDER a servidora KARINE EDINÉIA VATER DOS SANTOS, 

matrícula 30296, Distribuidor, Contador e Partidor, 20 (vinte) dias de férias 

referentes os exercício de 2017, no período de 14 de maio a 2 de junho de 

2018.

 Art. 2- DESIGNAR os servidores JEAN ALENCAR SCHECK, matrícula 

20511 e VALNICE TERESINHA WAGNER, Técnicos Judiciários, para com o 

auxilio um do outro, desempenharem a função Distribuidor, Contador e 

Partidor, no período de ausência de do titular da função, em gozo de 

férias.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tapurah-MT, 11 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araujo

Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56635 Nr: 428-73.2017.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 

DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE TAPURAH, O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO NULA a matrícula 079, do Livro 02, datada de 16.09.2011, de 

propriedade de LEANDRO MUSSI e determino seu cancelamento. Em 

relação à apuração de responsabilidade, comungo do entendimento do 

douto Promotor de Justiça pelo cometimento de falta leve do Delegado do 

Serviço do 1º Ofício de Tapurah. Neste diapasão, a CNGCE, assim dispõe: 

Art. 15. Aplica-se ao procedimento da ação disciplinar para verificação do 

cumprimento dos deveres e eventual imposição das penalidades previstas 

na Lei nº 8.935/94, o disposto na Lei Estadual n.º 6.940/97, bem como, no 

que couber, as disposições do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado 

de Mato Grosso e o Provimento n.º 05/2008/CM.Desta feita, conforme já 

exposto neste procedimento e, investido da função de Juiz Corregedor 

Permanente da Comarca, com fundamento Lei nº 8.935/94, o disposto na 

Lei Estadual n.º 6.940/9, tendo em mira ainda o art. 8º do Provimento n.º 

05/2008/CM, DETERMINO a instauração de Sindicância em face do Oficial 

do CRI de Tapurah, ELMÚCIO JACINTO MOREIRA, para a aplicação de 

sanções, em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.Intime-se o Oficial do CRI de Tapurah, para cumprimento em 48h, 

com comunicação ao Juízo. Intimem-se por carta precatória, se 

necessário, o proprietário da área da matrícula 079 e demais interessados 

(Banco BBM S/A e Bungue Alimentos S/A, para, caso sintam-se lesados, 

intentarem, pela via ordinária, a recomposição de danos. Expeça-se ofício 

à Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso, acompanhado de cópia integral 

desta decisão. Às providências quanto à nomeação da Comissão de Ética, 

para instauração de sindicância disciplinar. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Ciência ao Ministério Público. Tapurah/MT, 23 de março de 2018.Fabio 

Petengill Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61799 Nr: 298-49.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DALLAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 298-49.2018.811.0108 (Código 61799)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Marcos Paulo Dallapria

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Marcos Paulo Dallapria, pela suposta prática do delito previsto no artigo 

121, §2º, II e VI, c/c §2º-A, I, §7º, III, todos do Código Penal, c/c art. 14, II, 

do CP, em relação à vítima Raquel Figueiró, artigo 147, caput, c/c art. 61, II, 

‘f’, ambos do Código Penal, em relação à vítima Kauanny Figueiró Ferreira 

Dias, artigo 121, §2º, V, c/c artigo 14, II, ambos do CP, em relação à vítima 

Gessiane Pessoa Monteiro e artigo 329, caput, do CP, todos na forma do 

artigo 69 do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que a Defesa, 

apresentada pela Defensoria Pública, restringiu-se apenas a negar a 

autoria delitiva, reservando-se ao direito de se defender em ocasião 

oportuna.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária disposta no art. 397 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia ¬¬¬¬¬¬¬21 de junho de 2018, 

às 13h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas em comum pela 

Acusação e pela Defesa.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, do acusado e da Defensoria 

Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de maio de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1153-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraldo Ebertz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRANCK DA SILVA - 

OAB:11739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1153-28.2018.811.0108 (Código 63212)

Impetrante: Claudia Maria Vieira

 Impetrado: Prefeito Municipal de Tapurah/MT – Iraldo Ebertz

MANDADO DE SEGURANÇA

VISTOS.

Notifique-se o representante judicial da pessoa jurídica de direito público, 

que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas (setenta e duas horas), 

nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437/92.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 11 de maio de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Voluntário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26576 Nr: 1180-55.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BECKER, Neri Fatima Marchioretto 

Becker, José Francisco Klaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:OAB/MT 12130-A

 CERTIFICO que o recurso de apelação do autor é tempestivo, razão pela 

qual promovo a intimação da parte requerida, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 27275 Nr: 297-74.2012.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares dos Santos, IVO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Hellmann, José Francisco Klaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias dar andamento ao feito, dando 

cumprimento a ordem judicial datada de 09.01.2017, sob pena de extinção 

da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44286 Nr: 445-17.2014.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Heber Pereira Bastos - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:MT0003677A

 Ante ao exposto, extingo a ação, com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, III, b, do NCPC, homologando a transação judicial de fl. 

342/345, salvo quanto à questão da guarda do filho do casal, porque se 

trata de matéria que já havia sido decidida e preclusa de discussão nestes 

autos.Fica a cargo das partes comprovação do cumprimento das 

condições estabelecidas na avença, presumindo-se resolvidas todas 

obrigações de fazer pactuadas entre os litigantes, se em 6 meses nada 

aportar nos autos sobre eventual descumprimento.Doutro lado, sendo 

consensual a dissolução do matrimonio, e tendo sido requestada pela 

demandada a expedição de ofício ao cartório de registro civil onde 

averbado o casamento, declaro, por sentença, extinta a união conjugal 

entre os litigantes, com a dissolução total dos vínculos que os ligavam 

juridicamente, ex vi do que preconiza o art. 1.788 do CC/2002, 

determinando a anotação do divórcio nos registros competentes, 

autorizando a retirada pessoal do mandado de averbação pela própria 

parte, como requerido.Como as partes não dispuseram sobre os ônus da 

sucumbência, custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, em partes iguais pelos litigantes (art. 90, § 

2º,NCPC).Transitada em julgado, arquive-se.P.R.I.C.Tapurah (MT), 10 de 

março de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44335 Nr: 486-81.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tapurah Comércio e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT 11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 CERTIFICO que o recurso de apelação do autor é tempestivo, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, 

por seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43785 Nr: 2659-15.2013.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosani Hentges Cades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada, por 

seu procurador, quanto à certificação do transito em julgado, para no 

prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48841 Nr: 969-77.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA LIVANI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação da executada em carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 15713 Nr: 438-40.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itanhangá Armazens Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54174 Nr: 1735-96.2016.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Marta de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JERRY JUNIOR BERTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diga-se, aliás, que nem mesmo a afirmação da própria inventariante de 

que a ‘descoberta’ dos bens não indicados inicialmente transmudaria o 

procedimento de sumário em ordinário não é possível de se aferir de modo 

peremptório, porque não há arrolamento, minimamente organizado, do 

patrimônio inventariável.Assim, chamo o feito a ordem e determino:

(i)promova a inventariante, no prazo de 15 dias a apresentação das 

primeiras declarações, de modo completo e exauriente, indicando bens, 

herdeiros, dívidas, situação patrimonial dos bens e avaliação de todo o 

patrimônio inventariável;(ii)comprove, no mesmo prazo, a alienação dos 

bens autorizados a venda (fl. 37/38), o montante arrecadado e o depósito 

em juízo dos respectivos valores, descontadas as despesas para 

alienação, que também devem ser integralmente comprovadas;(iii)oficie-se 

ao INCRA, no órgão sediado em Rondônia, solicitando informações sobre o 

lote de terras apontado pela inventariante às fl. 68/69 como sonegado nas 

primeiras declarações, inclusive quanto ao alegado valor para 

regularização da posse ostentada pelo autor da herança;(iv)já tendo sido 

autorizada a venda dos bens avaliados por meio de Carta Precatória 

conforme expressamente consta da decisão de fl. 37/v, expeça-se o 
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alvará requestado para transferência dos automóveis, devendo, 

novamente, a inventariante comprovar o valor da venda e seu depósito em 

juízo.Regularizado o feito, prestadas as informações, vistas ao Parquet 

como curador dos interesses dos menores.Cumpra-se com a urgência 

que o caso requer.Tapurah– MT, 10 de março de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20166 Nr: 1197-33.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otto Jafeic Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093, 

DANIEL RADINS - OAB:OAB/MT 8538-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

recebimento de valores, se os recebeu ou não.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41570 Nr: 419-53.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da parte requerida, sem 

manifestação nos autos quanto a pagamento, nomeação de bens a 

penhora ou oferecimento de embargos, razão pela qual impulsiono os 

autos para promover a intimação da parte exequente, por seu procurador, 

para no prazo de 10 dias dar prosseguimento ao feito, apresentando 

planilha atualizada dos valores devidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45506 Nr: 1429-98.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, TIRLONI PESSATTO e COZER 

LTDA-ME, ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, 

ADALBERTO TIRLONI, BANCO DO BRASIL S/A, CASSIANA CANDIDO DA 

SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Vanderval Queiroz Vieira Junior - 

OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49436 Nr: 1271-09.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAGALHAES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLITICO, LEANDRO MARTINS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a contestação da parte requerida Leandro Martins Pinto é 

tempestiva, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar 

impugnação a contestação, bem como para em mesmo prazo 

manifestar-se quanto ao retorno da carta de citação da requerida 

Caldeirão Político, com a anotação "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61971 Nr: 420-62.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:PR/25.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O

 Vistos.

Considerando que o valor da purgação da mora é incontroverso, defiro a 

liberação do alvará em favor da parte autora, devendo a secretaria 

atentar-se aos dados bancários informados nos autos.

Comunique-se o juízo de origem a presente decisão, bem como se cumpra 

o determinado na decisão fl. 48/49.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Tapurah/MT, 23 de abril de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25020 Nr: 1296-95.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA G. DA COSTA ME, EDINEIA GRACIELE 

DA COSTA, JOÃO LUIZ RIBAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para que 

efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da diligência, devendo para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21229 Nr: 528-43.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 51271 Nr: 197-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH
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 Processo n°: 197-80.2016.811.0108 (Código 51271)

Exequente: Paulo Eduardo Martins

 Executado: Valdir Martins

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Primeiramente, verifica-se dos autos que a petição de f. 42 não foi 

devidamente subscrita pelo causídico constituído pelo executado.

Destarte, intime-se o mandatário legal para regularizar a petição, no prazo 

de cinco dias, sob pena de desentranhamento.

Transcorrido o prazo, tratando-se de interesse de menor, e, havendo 

justificativa apresentada pelo executado, bem como requerimento de 

prisão civil, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito voluntária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58745 Nr: 1566-75.2017.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PINHEIRO DA SILVA FILHO, ISABEL 

JOAQUINA SILVA, ELINEIA SOARES TERRES, ALCINA DA SILVA VIEIRA, 

BENEDITO SOARES DA SILVA, ELOINA DA SILVA ALMEIDA, Lucide 

Soares de Pinto, GERCILIO SOARES DA SILVA, JOSÉ PINHEIRO DA SILVA 

NETO, LAURENTINA SOARES LOPES, LUCIANO SOARES DA SILVA, 

LUCINDA SOARES DE PAULA, JOARY SOARES DE CAMPOS, JOAMIL 

SOARES DE CAMPOS, Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro, JOACI SOARES 

DE CAMPOS, EDILAINE DE CAMPOS SOUZA, ALESSANDRA SOARES DE 

CAMPOS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA DE OLIVEIRA 

GONÇALVES - OAB:14645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 40 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b CITAÇÃO de Interessados, para que se manifestem, 

querendo, no prazo de 40 (quarenta) dias. \b0 (Art. 721 do CPC/15).

Resumo da Inicial: ELIANE SOARES DE SOUZA, brasileira, casada, 

servidora pública, portadora do RG nº 022341-4, inscrito no C.P.F sob nº 

415.283.101-44, residente e domiciliada na Rua 10, nº 88, Torre 01, 

Apartamento 21, Condomínio Monte Carlo, Bairro: Parque das Nações 2, 

Cuiabá-MT, neste ato denominada INVENTARIANTE, vem, respeitosamente 

à presença de Vossa Excelência, por intermédio de suas advogadas e 

bastante procuradoras (procuração anexa), com fundamento nos artigos 

982 e seguintes do CPC, requerer a abertura de INVENTÁRIO do 

patrimônio deixado em virtude do falecimento, ab intestato, de JOSÉ 

PINHEIRO DA SILVA FILHO, brasileiro, falecido, agricultor, portador do CPF 

sob nº 142.655.241-68 e de ISABEL JOAQUINA SILVA, brasileira, falecida, 

agricultura, portadora do CPF sob nº 063.652.481-72, prestando para 

tanto, as seguintes declarações: I – DA JUSTIÇA GRATUITA [...]II – DOS 

AUTORES DA HERANÇA [...] III – DOS HERDEIROS [...] IV – DO NOVO 

MATRÍMONIO DO ESPÓLIO NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS [...] V – 

DO ESPÓLIO [...] VI. DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES DEIXADAS PELO 

FALECIDO [...] VII. DA PARTILHA [...] VIII. DOS PEDIDOS Diante do exposto, 

requer a esse egrégio Juízo: a) a concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária, com base na Lei nº 1.060/50, por se declarar 

incapaz de custear as despesas processuais sem prejuízo a seu sustento 

e ao de sua família; b) Seja a requerente ELIANE SOARES DE SOUZA, 

brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 022341- 4, 

inscrito no C.P.F sob nº 415.283.101-44, nomeada para o encargo de 

Inventariante na presente ação, deferindo-lhe prestar compromisso, vez 

que é filha dos de cujus; c) a admissão desta petição como primeiras 

declarações da requerente, por conter as informações legalmente 

necessárias, em homenagem à instrumentalidade do processo e de suas 

formas; d) a citação da senhora Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro, CPF: 

389.875.111-20, a ser localizada no: Lote 42, do Projeto de Assentamento 

Santa Luzia, em Tapura-MT, para que conheçam esta demanda e 

ofereçam suas alegações, se desejarem; e) a citação do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para conhecimento da 

presente demanda; f) a PROCEDÊNCIA do pedido para que, após regular 

processamento do feito, seja expedido o competente formal de partilha 

nos termos do plano de partilha a ser apresentado em momento oportuno 

nos autos; Requer, ainda provar o alegado, por todos os meios de provas 

em direito admissível. Dá-se a causa o valor estimado dos bens a 

inventariar, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nestes termos, Pede 

deferimento. Cuiabá, 14 de junho 2017 Patricia de Oliveira Gonçalves Kelly 

Karolyne S. Barros OAB/MT nº 14.645 OAB/MT nº 15.449

Despacho/Decisão: Autos nº 1566-75.2017.811.0108 – código 

58745Vistos.Nomeio como inventariante a requerente, ELAINE SOARES 

DA SILVA SABINOque deverá prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo 

único, do NCPC).Prestado o compromisso, apresente a inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará 

termo circunstanciado (art. 620, do NCPC). Vindo as primeiras 

declarações, citem-se os interessados e as herdeiras constantes as fls. 

05/06-verso, bem como a senhora Mafalda Sampaio da Silva Pinheiros (fls. 

08-verso), por correio (art. 626, § 1°, CPC) e intime-se a Fazenda Pública, 

Municipal, Estadual e Federal, mediante remessa dos autos, bem como 

publique edital, com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais 

interessados.Concluídas as citações, as partes terão vista dos autos, em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (dez) dias, para se manifestarem sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do NCPC).Defiro provisoriamente os 

benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC), mediante as 

advertências do artigo 102, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT para Tapurah/MT, 1º de setembro de 2017.Melissa de Lima 

AraújoJuíza de Direito

Advertência: Art. 721. Serão citados todos os interessados, bem como 

intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se 

manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 11 de maio de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23455 Nr: 1308-46.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO KRUG, VALDENIR KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:OAB/MT 7299-B, Claudio Birck - OAB:MT 10.093, RENATO LUIS 

RONCON - OAB:OAB/MT 11465

 Impulsiono os autos para intimar os réus, por meio de seu procurador, 

para no prazo de 5 dias apresentarem alegações finais.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55846 Nr: 656-88.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EVANDRO KOPKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO SANTA 

ROSA - OAB: OAB/MT 9.568-A
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 Vistos.

A questão encartada nos autos não comporta transação, mormente em 

razão da natureza jurídica, tendo sido, por isso, vedado expressamente 

por lei (art.17, § 1º, Lei 8.429/92). Assim, passo a sanear o processo, nos 

termos do artigo 357, do CPC, e ordenar a produção da prova.

De proêmio, deixo de analisar o pedido de liminar pugnada na exordial, 

tendo em vista que o requerido efetuou o recolhimento ao FUNAJURIS, 

totalizando a quantia de R$ 85.694,19 (oitenta e cinco mil, seiscentos e 

noventa e quatro reais e dezenove centavos), não restando necessária a 

análise neste momento processual.

 Em não havendo questões preliminares arguidas, e sem considerar as 

peculiaridades da lide, reputo presentes todas as condições da ação, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando a organização de sua instrução.

 Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos que 

demandam dilação probatória, nos termos do art. 357, do NCPC: a) Houve 

prática de atos ímprobos que desrespeitaram os princípios 

administrativos? b) Houve prejuízos decorrentes dos atos de improbidade? 

c) Se sim, quais?

 DEFIRO a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do 

requerido.

INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos com urgência para designação da 

data de referida solenidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 327-71.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 327-71.2018.811.0085 (Código 63526)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Marcelo dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às fls. 64/65.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 06/06/2018 às 16h30min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, 

seção 3, capítulo VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte/MT, 10 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63721 Nr: 410-87.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ANDRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o 

dia 26/06/2018 com início às 14:00 horas, informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108938 Nr: 193-61.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, CEM, CMM, JVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Assim, JULGO EXTINTO o feito em relação ao pleito de alimentos devidos 

à Carolina Maria Mariconi e João Vitor Mariconi, sem resolução mérito, na 

forma do artigo 485, VI, do CPC.Ato continuo, SUSPENDO O MANDADO DE 

PRISÃO de ref. 56.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 962-11.2012.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDA, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VINICIUS CANHIZARES DIAS, 

brasileiro(a), Telefone 33-3322-5559. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA MARCOS VINICIUS 

CANHIZARES DIAS, atualmente em lugar incerto e não sabifo, dos termos 

da r. sentença proferida nos autos a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Frente ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a paternidade de MARCOS 

VINICIUS CANHIZARES DIAS em relação a menor MARIA JULIA DE 

ANDRADE, pelo que determino a retificação do registro de nascimento do 

investigante. Acrescente-se o patronímico paterno incluindo-se o nome do 

investigado como pai e o nome de seus ascendentes como avós paternos, 

com as advertências contidas no art. 5º. da lei 8.560/92; e b) CONDENAR 

o requerido ao pagamento de alimentos no importe correspondente a 30% 

(trinta por cento), a partir da citação, os quais deverão ser depositados 

diretamente pelo requerido na conta indicada na inicial (fl.15). Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Logo, não há custas a pagar 

ou a ressarcir.Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. INTIME-SE a requerente para que informe os dados do réu, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a averbação no assento 

de nascimento, junto ao registro de pessoas.Transitado em julgado, e 

atendido o que disposto no parágrafo acima, EXPEÇA-SE o competente 

mandado para retificação do registro de nascimento da criança. Após, 
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ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.Ciência ao 

MPE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 14 de maio de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 1214-43.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDEZ NICOLI, MARIA ROSELI NICOLI SPERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO MOURA, OLERINDO PEDRO DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SIVA NETO - 

OAB:18492/0, SÔNIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Intimação do Advogado da parte Autora, acerca do inteiro teor da 

Sentença proferida no dia 18/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119655 Nr: 2728-26.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS HAAS IND. E COM. E BENEF. DE 

MADEIRAS, JOSE CARLOS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR J. COPETTI NOVACZYK - 

OAB:MT 5346-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 255,00 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais), já descontado o depósito inicial de R$ 30,00, cujo 

numerário deverá ser pago mediante guia própria no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120606 Nr: 194-75.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103735 Nr: 1339-11.2014.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDIMAR SILIPRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Autos n. 1339-11.2014.811.0102

Código n. 103735

Vistos, etc.

Diligencie a Secretaria Judiciária em resposta a carta de intimação 

expedida à ref. 49.

 Caso a diligencia tenha restado negativa, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação, após venham-me os autos conclusos.

Por sua vez, tendo a diligencia sido positiva, INTIMEM-SE as partes para 

apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se pela parte autora, vez que considerando a ausência 

injustificada do embargado a audiência em que seria colhido o seu 

depoimento pessoal, implica a confissão ficta , nos termos do art. 385, §2, 

CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111738 Nr: 1124-64.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI, 

GUSTAVO ZOCOLOTTO, CLEITON FLORENTINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 estatal, na forma do artigo 107, IV, do Código Penal. Diante do exposto, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de GUSTAVO ZOCOLOTTO, WESLLEY 

OLLYMPIO C. GIACOMLELLI E CLEITON FLORENTINO DE ARAÚJO, em 

relação ao crime previsto no art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41 com 

fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, V, ambos do Código Penal.Por 

se tratar de sentença de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação 

pessoal do denunciado. INTIME-SE oacusado WESLLEY OLLYMPIO C. 

GIACOMLELLI por intermédio do seu advogado (DJE). DÊ-SE vista dos 

autos aDefensoria Pública, para ciência da sentença quanto aos autos 

acusados. Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos 

autos. Publique-se. Registre-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. 

Vera-MT, 06 de abril de 2018.Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito."
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COTRIGUAÇU 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 01/2018-C.A 
 
O MM. Senhor Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Cotriguaçu/MT, Dr. Dante 
Rodrigo Aranha da Silva, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado na Resolução nº. 
154, de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
Comarca para participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter recursos 
financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais 
e suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de Cotriguaçu/MT. 
 
1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal, 
enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das 
prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que adequem as 
exigências da Resolução nº. 154 do CNJ. 

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 

 
2. Quem pode participar: 
 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e regularmente 
constituídas, desde que: 
 

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social 

voltado a criança e adolescente; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de 

serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em 

conflito com a Lei; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substancias 

psicoativos; 
g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 

 
2.1  Quem não pode participar 
 

a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 

médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas; 
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d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Poder Judiciário. 
 

2.2.  Prazo e local da inscrição: 
 
O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais para cadastrar será 
de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, sendo que o cadastro deverá ser 
realizado no Fórum da Comarca de Cotriguaçu/MT. 
 
3. Da documentação: 
  
As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos descritos no item 
7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ. 
 
3.1.  Da seleção e divulgação do resultado: 
 

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria; 

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que tiverem os 
cadastros aprovados. 

 
3.2. Apresentação do Projeto: 
 

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) dias, no modelo 
previsto no anexo IV do provimento, contador no prazo da publicação das listas das 
entidades que estão com os cadastros regulares; 

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. 
 
 

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões referentes a este 
Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos omissos serão decididos por este Juízo. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Cotriguaçu Estado de Mato Grosso, aos 19 
(dezenove) dias do mês de abril (04) de dois mil e dezoito (2018). Eu,  Juliana Luiza 
Haupenthal Berwanger, Gestora Geral de 1ª Entrância, que o digitei e assino. 
 
 
Dante Rodrigo Aranha da Silva 
Juiz Substituto e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                          Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (A)  
 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(C)  
 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 
Saldo inicial total (A)  
(+) Total dos recebimentos do mês (B)  
(-) Total dos pagamentos do mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (E)  
 
Local, data 
 
Responsável, assinatura. 
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Observações: 
 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período em 
Caixa e/ou Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
 
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, 
em ordem cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar 
linhas que se fizerem necessárias. 
 
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, 
em ordem cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos 
pagamentos, cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados 
na planilha do mês de compensação do cheque. Acrescentar linhas que fizerem 
necessárias. 
 
4 – Dos documentos    – todos os documentos informados serão 
baseados em documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons 
fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente 
preenchidos, conforme item 7.32.48, II – c, do Provimento. Anexar extrato bancário 
do período. 
 
5 – Da prestação de contas final   – deverão ser acompanhadas de 
Relatório detalhado, assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo 
informações tais como: execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta 
alcançada, população beneficiada, avaliação de qualidade dos serviços prestados, 
montante de recursos aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou 
endereço da execução do objeto/objetivo; demais informações ou registros e, 
especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento ao público alvo, 
inclusive com registro fotográfico (item 7.32.48, II – a). 
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ANEXO III 
 

FORUMULARIO DE CADASTRAMENTO 
Dados de identificação da Entidade interessada 

Nome Completo da Instituição: 
 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
Nome completo do diretor da instituição: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
Assinatura do diretor da instituição: 
 
Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em 
cartório; 

b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 
solicitante; 

c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 
ENTREVISTADOR: 
 
INSTITUIÇÃO: 
 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
 
DATA: 
HORÁRIO: 
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
1.1 NOME: 
1.2 FUNÇÃO: 
1.3 TELEFONE: 
 
 
2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 
 
2.1 NOME: 
2.2 FUNÇÃO: 
2.3 TELEFONE:  
2.4 OBSERVAÇÕES: 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
3.1 – Períodos e Turnos 
 
 
 

(   ) Dias úteis 
[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 
(   ) Sábados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Domingos 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Feriados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante ao 
ano?(Interrupção dos serviços prestados) 
 
 

Obs.: 
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3.5 – Existe algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc.)? 
 
*Se a resposta for SIM especifique. 
 
 

(    ) Não 
 
(    ) Sim 

4 – INSTALAÇÕES  
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
 
 
 
 

(   ) Fácil 
(   ) Difícil 
 
Obs.: 
 
 

4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, mobiliário 
e manutenção são: 
 

(    ) Adequado 
(    ) Razoável adequado 
(    ) Precisa de melhorias 
 
Obs.: 
 
 

4.3 – Caso de necessidade, é oferecido ao 
prestador de serviços Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
Obs.: 

4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate à incêndio 
disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 
 
 
(     ) Não 
 
Obs.: 
 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador 
de serviços, qual o procedimento a ser 
adotado pela instituição? 

Obs.: 
 
 
 
 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite  
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(    ) 
ENSINO/CRECHE 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

OUTROS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite  
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(    ) 
2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

 
Observações gerais: 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 
Técnico responsável pelo relatório 
 
Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO V 
 

1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 
 
1.1 Título do Projeto; 
1.2 Nome da Entidade; 
1.3 Endereço da Entidade; 
1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 
1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6 Conta Bancária. 
 
2. Justificativa: 

 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto 

na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas 
na instituição e quais áreas o projeto se voltará. 

 
3. Objetos do Projeto: 
 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los 

com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4. Público alvo: 
 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público alvo a ser 

beneficiado com o projeto. 
 
5. Impacto: 

 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se 

destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
6. Recursos materiais: 

 
Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao objeto da aquisição, 
na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e 
sendo estes legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado e com 
validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 
 

6 - ORÇAMENTOS FÍSICOS FINANCEIRO DO PROJETO 
UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 
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TOTAL 2  
Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 
=  soma da coluna Total 1. 
 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Atividade          Jan 

2018 
Fev 
2018 

Mar 
2018 

Abr 
2018 

Mai 
2018 

Jun 
2018 

Jul 
2018 

Ago 
2018 

Set 
2018 

Out 
2018 

Nov 
2018 

Dez 
2018 

 
 
 

            

 
8 – Recursos Humanos 
 
Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG, 
CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 
 
9 – Proficiência 
Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 
 
10 – Conclusão 
 
 
APÊNDICES 
 
 
REFERÊNCIAS 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITAÚBA 
 

 
EDITAL Nº 08/2018-DF 
 
RESULTADO DO TESTE SELETIVO PARA CONCILIADOR DA COMARCA DE 
ITAÚBA/MT. 
 
JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de Direto e Diretor do Foro da Comarca de Itaúba-
MT, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o Provimento nº 
40/2008/CM e Edital nº 006/2011/PRES e Edital nº 02/2018/DF deste Juízo, disponibilizado 
no Diário Oficial Eletrônico em 22.02.2018, Ed. 10203. 

 
TORNA PÚBLICO o Gabarito Oficial e Relação de Candidatos Aprovados no Teste 
Seletivo para Conciliador, realizado no dia 22 de abril de 2018, nas dependências da Escola 
Municipal Educandário Nossa Senhora Aparecida, conforme pontuação obtida. 

 
GABARITO DEFINITIVO 
 
 

01 - B 02 - B 03 - E 04 - C 05 - D 06 - C 07 - A 08 - B 09 - C 10 - A 

11 - A 12 - C 13 - B 14 - C 15 - E 16 - B 17 - C 18 - E 19 - A 20 - A 

21 - E 22 - C 23 - B 24 - A 25 - E 26 - D 27-nula 28 - B 29-nula 30 - C 

31 - E 32 - B 33 - B 34 - D 35 - C 36 - E 37 - E 38 - A 39 - A 40 - C 

41 - A 42 - B 43 - B 44 - C 45 - C 46 - E 47 - D 48-nula 49 - A 50 - D 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

 

CLASSIFICAÇÃO  NOME NOTA 

1º AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 86 

Classificado MARIANGELY M. MEDEIROS 80 

Classificado ELIANE DE PAULA DA SILVA 78 

Classificado JAQUELINE DE ALMEIDA DAMIAN 76 

Classificado LAUDICILVA DA SILVA DO CARMO 76 

Classificado GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI 74 

Classificado SHEILA MARTENDAL 72 

Classificado ROSANE CLÉIA FELIPE 64 

Classificado ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA 64 
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Classificado PÂMELA TEREZA AP. DE LIMA SOARES 62 

Classificado BIANCA FERRAÇA 60 

Classificado NATAN FRANCISCO DALL ACQUA 60 

Classificado FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO 54 

Classificado PATRICIA QUEIROZ TEROLTI 50 

Desclassificado ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA 48 

Desclassificado JAILIANE JESSIKA BRITO DOS SANTOS 44 

Desclassificado VALDIRENE FERREIRA FIDELIS 42 

                                    

A homologação do Processo Seletivo será realizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  
                                        
O candidato classificado será credenciado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, por ordem 
de classificação de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade 
da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação (Edital 
06/2011-PRES, item 13-13.2). 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, ordenou o 
MM. Juiz de Direito e Diretor, Jean Paulo Leão Rufino, a expedição e publicação do 
presente edital, que será afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Itaúba, aos dez dias do mês de maio de 2018 (10/05/2018).  
 
Eu,(Evandro Ludvig), Gestor Geral o digitei, imprimi e subscrevo. 

 
 
 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 
 

EDITAL N°. 10/2018/DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito  Juiz de 
Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal, desta Comarca de Querência - MT, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da  Lei, 
 
TORNA público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado de Nível Superior desta Comarca, em conformidade com o Edital n°. 
014/2012/PRES, de 16 de julho de 2012 e Edital n°. 2/2018. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA 
 
COLOCAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO NOTA 

1o CESAR AUGUSTO PLETSCH 34 8,50 

2o PRISCYLLA COSTA ANDRADE 30 7,50 

3o GESICA APARECIDA OJEDA 28 7,00 

4° EDNA MIRANDA SOUSA      27       6,75 

 
FICAM os candidatos aprovados devidamente cientes que, quando convocados terão o 
prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar os documentos descritos no item 10.3 do Edital 
n°. 014/2012/GSCP, de 16.06.2012. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será 
publicado no átrio do Fórum. 
 
Querência – MT,  14 de maio de 2018. 
 
 
 
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito                                   
Juiz  de Direito e Diretor do Foro 
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